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مواقيت الصالة - طرابلس

»إيبي« مقياس الجمال
 عند المرأة التباوية

ص16

اتفاق

فضاء

اتفقت الدول المصدرة للنفط في العالم 
على زيادة طفيفة في اإلنتاج الشهر 
المقبل، وسط مخاوف من تقليص 

الطلب بسبب الركود العالمي.
وقالت منظمة البلدان المصدرة 
للنفط وحلفاؤها بما فيهم روسيا، 

المعروفة باسم »أوبك +«، األربعاء، إنها 
ستنتج 100 ألف برميل إضافية يوميًا 

في سبتمبر المقبل. االجتماع هو األول 
لمنظمة »أوبك« منذ زيارة الرئيس 

األميركي جو بايدن، السعودية الشهر 
الماضي. وأدى الحظر الغربي على 

النفط الروسي إلى الحد من اإلمدادات 
العالمية. وتراجع خام برنت وخام غرب 
تكساس الوسيط، بعد إعالن »أوبك«.

نفط

كل شيء

إنترنت
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»نيويورك تايمز«: سكان ترهونة يواصلون البحث عن املفقودين.. والكانيات متهم أول

العنيدة
لم تكن هذه أولى األزمات الحادة التي 
تثيرها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس 

النواب األميركي، المولودة في بالتيمور 
لعائلة إيطالية - أميركية في 
العام 1940. نانسي، ابنة 

عمدة بالتيمور التي انخرطت 
في السياسة مبكرًا وساعدت 

والدها في حملته 
االنتخابية، كادت تشعل 

حربًا عالمية بين بالدها 
والصين في أغسطس 

2022، حين أصرت 
بعناد على زيارة 

تايوان رغم 
تهديدات الصينيين 

بقصف طائرتها إذا 
دخلت المجال الجوي 

لتايوان، التي تعتبرها الصين 
محافظة صينية. فهل ستمر 
األزمة بين بكين وواشنطن 

رغم إتمام زيارة بيلوسي 
لتايوان.. أم أن هناك لغمًا 

سينفجر في الطريق؟

أعلنت مؤسسة »روس كوسموس«، أن 
الخبراء باشروا بتجميع واختبار معدات 

أول قمر من المنظومة الروسية الجديدة 
التي ستعمل على تغطية األرض بشبكات 
اإلنترنت فائقة السرعة. وقالت المؤسسة 

في بيان: »بدأ الخبراء في شركة 
ريشيتنيوف التابعة لمؤسستنا بتجميع 

واختبار قمر )Skif-D( المخصص لتأمين 
شبكات اإلنترنت عريضة النطاق، الذي 

 )Sphere( سيكون أول قمر في منظومة
الروسية«. وأضافت: »سيكمل الخبراء 

عملهم حتى نهاية سبتمبر المقبل، 
وبعدها سيتم نقل القمر إلى قاعدة 

فوستوتشني الفضائية الروسية، وسيطلق 
مع مجموعة من أقمار )Gonets-M( إلى 

مدارات األرض نهاية أكتوبر 2022«.

احميدة: الشعب يريد إجراء االنتخابات للتخلص من املسؤولني الفاسدين

أطلقتها الوزيرة وفاء الكيالني.. »دعوة حكومية إلى خارطة طريق نسوية«
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التكلفة اإلجمالية 
لمشروع خط أنابيب 

الغاز الطبيعي 
الواصل بين الجزائر 

ونيجيريا عبر 
الصحراء.
) وكاالت(

13
مليار
دوالر

التجارة  وزارة  أعلنت 
اتفاقية  توقيع  السودانية 
بلدية  بين  الحدود  لتجارة 
ليبيا،  شرق  جنوب  الكفرة 

وإقليم والية دارفور شمال 
أيام  غرب السودان بعد 

اللجنة  اجتماع  خالل  قليلة 
الطرفين.  بين  المشتركة 

التجارة  وزيرة  واستبقت 
آمال  السودانية،  والتموين 

على  التوقيع  سعد،  صالح 
مع  تمهيدي  بلقاء  االتفاقية، 

والي والية شمال دارفور، 
عبدالرحمن،  محمد  نمر 

الثالثاء.  الخرطوم  بالعاصمة 
أهمية  أكدت  الوزيرة 

الواليات  مع  اتفاقات  إبرام 
تباحثا  بعدما  الحدودية، 
بين  التعاون  أوجه  حول 

والتحضير  والوالية  الوزارة 
تجارة  اتفاقية  لتوقيع 

حسب  ليبيا،  مع  الحدود 
إعالم  وسائل  نقلت  ما 

األربعاء.  سودانية 

اتفاقية تجارة بني 
الكفرة ودارفور

استياء كبير بني أهالي الضحايا.. وتوظيف سياسي للكارثة

واقعة »بنت بية« تعمق األزمة السياسية
الوقود  صهريج  انفجار  كارثة  كشفت 
ببلدية بنت بية مرة أخرى معاناة أهالي 
الجنوب الليبي جراء األزمات المعيشية 
مع غياب الجهات الحكومية رغم وجود 
سلطتين تنفيذيتين متنازعتين، حاولت 
كل منها توظيف هذا الحادث اإلنساني 
لتسجيل نقاط على األخرى، دون تقدير 
عشرات  تجاه  اإلنسانية  مسؤوليتهما 
حياتهم  بعضهم  فقد  الذين  الضحايا 
آخرون  يعاني  فيما  المستشفيات،  في 

آالم اإلصابات.
وأشعل التكفل بمداواة حروق االنفجار 
المروع لناقلة محملة بالوقود في بلدية 
 700 بعد  على  أوباري  بواحة  بية  بنت 
المزايدة  طرابلس،  جنوب  كيلومتر 
برئاسة  الوطنية  الوحدة  حكومة  بين 
الدبيبة من جهة، وخصمه  عبدالحميد 
فتحي باشاغا والقيادة العامة للجيش من 
الضحايا  أهالي  أخرى، بعد إطالق  جهة 
بالجنوب  المدني  المجتمع  وفعاليات 
الليبي نداءات استغاثة، وقاربت إلى غاية 
يوم الخميس حصيلة القتلى حسب مكتب 
9 وفيات  المباحث الجنائية في أوباري، 
مرتفعة برقمين عن بيانات أوردتها وزارة 
أصيبوا  جريحا   70 جانب  إلى  الداخلية 

بحروق متفاوتة.
وفي أول تفاصيل التحقيق األولي في 
سبب  فإن  أغسطس،  من  األول  فاجعة 
االنفجار الرئيسي المميت هو استخدام 
»مضخة كهربائية دون التقيد بشروط 
السالمة الدنيا في الشاحنة المنكوبة من 
قبل المواطنين الذين هرعوا إلى مكان 

الحادث للحصول على الوقود«.
ــنــت وزارتــــا الــداخــلــيــة في  وأعــل
وأرجعتا  تحقيق،  فتح  عن  الحكومتين 
المواطنين  تدافع  إلى  الفاجعة  سبب 
منهما  كال  أن  غير  الصهريج،  حــول 
تتحمل  التي  الجهة  ذكر  على  يأتِ  لم 

المسؤولية عما حدث وأسبابه األبعد.
البعض  وصفه  عما  بعيدا  وليس 
حكومة  رئيس  وعد  السياسي،  بالمزاد 
الوحدة عبدالحميد الدبيبة، أنه سيرسل 

الجرحى والمصابين للعالج في إيطاليا 
وإسبانيا وتونس.

العامة  القيادة  أعلنت  المقابل،  وفي 
تنسيقا مباشرا مع مصر لنقل المصابين 
من الحاالت الحرجة جراء انفجار الشاحنة، 
من  المكلفة  الحكومة  رئيس  قرر  فيما 
قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا تشكيل 
لجنة  للتقصي والتحقيق في أزمة الوقود 
اإلجراءات  واتخاذ  الجنوبية،  بالمنطقة 

العاجلة لحلها.
الغضب  موجة  توسعت  األثناء  وفي 
إقدام  مع  الشاحنة  حادث  عن  الناجمة 
متظاهرين من أسر الضحايا على إقفال 
مبنى بلديتهم، بسبب ضعف أدائها في 

وأغلقت  الكارثة،  الحادثة  مع  التعامل 
مجموعة من شباب منطقة الفجيج بخط 
الوادي جنوب غرب ليبيا الطريق الرابط 
بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات 
المتجهة إلى الحقول النفطية إلى غاية 
منها  يعاني  التي  ــات  األزم جميع  حل 
أوضاعهم  بتحسين  والمطالبة  الجنوب 
المعيشية، ما يهدد بتوقف اإلنتاج الذي 
وهدد  أيام.  سوى  عودته  على  يمر  لم 
األهالي بإغالق كل الحقول النفطية في 
منطقتهم، ومنها حقلي الشرارة والفيل 
فزان  أهالي  »نيل  قبل  فتحها  وعــدم 
أيام  بعد  هذا  يأتي  كاملة«،  حقوقهم 
من احتفاء حكومة الوحدة بارتفاع كبير 

إلى  ليصل  النفط  إنتاج  مستويات  في 
1.2 مليون برميل يوميا.

بالجنوب،  بلديات  وضم عمداء عدة 
في  معلنين  السكان  إلــى  أصواتهم 
بية »منطقة  بنت  بلدية  أن  لهم  بيان 
الدبيبة  حكومة  محملين  منكوبة«، 

مسؤولية تردي األوضاع المعيشية.
وللتقليل من االحتقان الشعبي طلب 
النواب،  مجلس  من  أعضاء  يضم  وفد 
وممثلين عن المجتمع المدني من جنوب 
البالد دعم بعثة األمم المتحدة للدعم 
العادل  بالتوزيع  لمطالبهم  ليبيا،  في 
الجنوب  أبناء  إشراك  وزيــادة  للموارد 
وأجهزة  السياسية  العملية  في  الليبي 

الدولة والمؤسسات الوطنية.
القائم بأعمال  الوفد مع  وخالل لقاء 
للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  رئيس 
األربعاء،  زينينغا،  رايــزدون  ليبيا،  في 
تهميش  من  مخاوفهم  عن  أعــربــوا 
إلى  داعين  الليبي،  الجنوب  وإهمال 
الوقود  ناقلة  انفجار  في  تحقيق  إجراء 
االثنين الماضي. وشدد زينينغا على أن 
االنتخابات الوطنية، التي ينبغي إجراؤها 
مطلب  بحسب  ممكن  وقت  أقرب  في 
للتصويت،  تسجلوا  ليبي  مليون   2.8
مؤسسات شرعية  تُنتج  أن  شأنها  من 
األولوية  تعطي  للمساءلة  وخاضعة 
ووصف  الوفد.  أثارها  التي  للقضايا 
عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، 
واإلنسانية،  الوطنية  بالفاجعة  الحادثة 
وجريمة بحق الجنوب »يجب التحري عن 

أسبابها«.
تزامن كل ذلك مع استمرار الفوضى 
الذي  والتخوف  البالد،  في  السياسية 
في  األمني  الوضع  تفجر  من  ينتهِ  لم 
العاصمة والعودة إلى االحتكام للسالح، 
هذه الحالة التي اختزلتها الدبلوماسية 
األميركية المستشارة األممية السابقة 
منصبها  تغادر  وهي  وليامز،  ستيفاني 
في 31 يوليو الماضي في توجيه سهام 
بوصفها  الليبية  النخبة  إلى  االنتقاد 

بـ»األنانية واالنتهازية«.
وفي موازاة ما يجري، ينتظر متابعو 
رئيس  زيــارة  نتائج  الليبي  الــشــأن 
األولى  صالح،  عقيلة  النواب،  مجلس 
رأسها  وعلى   ،2014 منذ  تركيا  إلى 
تركيا  ترعاها  جديدة  برؤية  يتعلق  ما 
السلطة،  على  القائم  التنازع  لتسوية 
قد  الذي  السياسي  االنسداد  ومعالجة 
يعيد البالد إلى مربع الحرب واالقتتال، 
رئيسي  بين  التوافق  مزيد  يتوجب  ما 
لقاء  في  والــدولــة  المجلس  النواب 
تجديد  بعد  كثيرون،  يتوقعه  قريب 
لمجلس  رئيسا  المشري  خالد  والية 
الدولة، لمواصلة النقاش بشأن مسودة 
معضلة  وحــل  الدستورية،  القاعدة 

للرئاسة. الترشح  شروط 
تفاصيل ص 5

طرابلس، بنغازي، القاهرة- الوسط

)صفحة بلدية بنت بية( ●  رجال اإلسعاف ينقلون مصابين بعد انفجار شاحنة الوقود في بنت بية 1 أغسطس 2022    

8 إجراءات ملواجهة الغالء والغش

اتفقت وزارة االقتصاد والتجارة في حكومة 
خطوات   8 على  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
المطابقة  غير  والسلع  الغالء  لمواجهة 
الغذاء  مستوى  على  ســواء  للمواصفات 
اجتماع،  عقب  ــوزارة  ال وقالت  ــدواء.  ال أو 
الداخلي،  األمن  جهاز  بمقر  األربعاء  عقد 
بمنع  يقضي  قرار  إلى  التوصل  جرى  إنه 
وفقًا  إال  ليبيا،  إلى  المواد  جميع  دخــول 

األوروبية. للمواصفات 
لتنفيذ ما تم االتفاق  وجرى تشكيل لجنة 
عليه، على أن تباشر أعمالها األسبوع المقبل 

في كل مناطق ليبيا.
أواًل:  اتخاذها،  تقرر  التي  الخطوات  ومن 
تكليف جهاز الحرس البلدي مساعدة األجهزة 
مشتركة  لجنة  لتشكيل  المختصة  األمنية 
عن  الصادرة  والقرارات  القوانين  لتطبيق 
بالخصوص.  والــتــجــارة  االقــتــصــاد  وزارة 
المشتركة  للجنة  تابع  مكتب  إنشاء  ثانيًا، 
المتعلقة  الشكاوى  الستقبال  الذكر  سالفة 

بالتجاوزات.
مكثفة  إعالمية  حمالت  إعـــداد  ثالثًا، 
الــمــواد  عــن  الــمــواطــن  وتوعية  لترشيد 

الغذائية المحظورة علميًا.

بضرورة  المواطنين  على  التنبيه  رابعًا، 
متابعة األسعار الصادرة عن وزارة االقتصاد.

وضع  المصحات  كافة  تتولى  خامسًا، 
التسعيرة في لوحة اإلعالنات بشكل يومي.

العامة  بالمستشفيات  االهتمام  سادسًا، 
إحالة  ضرورة  سابعًا،  المجمعة.  والعيادات 
وزارة  قبل  من  الشركات  تسجيل  طلبات 
االقتصاد إلى الجهات المعنية قبل تسجيلها 

ومنح اإلذن من عدمه.
للمواد  الموردة  الشركات  إلــزام  ثامنًا، 
االستعانة  بــضــرورة  واألدويـــة  الغذائية 
حصرها  بعد  المحلية  التفتيش  بشركات 
على  عقوبات  وضع  ضــرورة  مع  وتقييمها، 
يتم  التي  للشحنات  ــمــوردة  ال الشركات 
على  مــشــددة  عقوبات  وفــرض  رفضها، 

شركات التفتيش في حالة تقصيرها.

طرابلس - الوسط
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االتحاد يظفر 
بذهب الدوري الليبي

رتاج.. بطلة ترفض اغتيال أحالمها
اللجنة  أصــدرت  الماضي  يوليو  من  الــســادس  في 
دورة  في  المشاركة  بتقليص  قرارًا  الليبية،  األولمبية 
ألعاب »التضامن اإلسالمي«، المقامة في قونيا التركية 
نفسه،  الشهر  من   18 حتى  الجاري  أغسطس   9 من 
لتكون المشاركة رمزية بمنتخب الكرة الحديدية فقط 

المتحصل على برونزية »ألعاب المتوسط«.
الوسط  في  جداًل  أثار  الليبية،  األولمبية  اللجنة  قرار 
سبب  عن  البعض،  تساءل  بعدما  الليبي،  الرياضي 
الليبية  القوى  ألعاب  والعبة  الليبية،  البطلة  استبعاد 
المتوسط  والبحر  وأفريقيا  العرب  بطلة  السائح،  رتاج 
ألعاب  دورة  عن  والقرص،  المطرقة  رمي  لعبة  في 
يونيو   17 في  توجت  بعدما  اإلسالمي«،  »التضامن 
أللعاب  العربية  بالبطولة  القرص  رمي  بذهبية   ،2021

القوى، مسجلة 50.36 متر.
أضافت  أيضًا،  الماضي  العام  من  يونيو   20 وفي 
بتتويجها  لليبيا  جديدة  قالدة  رتاج،  الليبية  البطلة 
في  متر   11.59 بمسافة  الجلة  ــع  دف ببرونزية 
التتويج  لرتاج  سبق  بعدما  أيضًا،  العربية  البطولة 
التي  األخيرة  العربية  البطولة  في  القرص  بذهبية 

تونس. في  ُأقيمت 
من  السائح،  رتاج  البطلة  استبعاد  أن  اعتبر  البعض 
األولمبية  اللجنة  يد  على  تركيا،  في  المقبلة  البطولة 
ألعاب  في  وطموحها،  لحلمها  اغتيال  هو  الليبية، 
في  للمشاركة  أنها كانت تستعد  الليبية، خاصة  القوى 

البطولة بكل قوة.
لـ»الوسط«  قالت  سابق  وقــت  في  السائح  رتــاج 
القارية  لالستحقاقات  وتستعد  للتدريبات  »عادت  إنها 
مدينة  في  اإلسالمية  البطولة  بينها  التي من  المقبلة، 
المتحدة  الواليات  في  العالم  وبطولة  التركية  قونيا 
هذه  في  للمشاركة  الظروف  سمحت  إن  األميركية، 

البطوالت«.
بموقع  حسابها  عبر  نشرته  فيديو  في  أعربت  رتاج 
نشارك  لم  »لماذا  وتساءلت:  غضبها  عن  »فيسبوك«، 
بالميداليات  المشاركة  كانت  إذا  المقبلة.  الدورة  في 
ورفع اسم ليبيا، فاألحق أن أشارك في البطولة المقبلة، 
عندما  أني  يعلم  والكثير  والتكبر،  الغرور  عن  بعيدًا 

أشارك في أي بطولة أحصد ميدالية«.
تفاصيل ص 15 ●  رتاج السائح

وليامز المستقيلة توجه سهام 
االنتقاد إلى النخبة الليبية 

وتصفها بـ»األنانية واالنتهازية«

موجة الغضب الناجمة عن حادث 
الشاحنة توسعت مع إقدام متظاهرين 

على إقفال مبنى بلديتهم

أولى أغاني الليبي أولى أغاني الليبي 
جودي تتجاوز جودي تتجاوز 1414  

مليون مشاهدةمليون مشاهدة

● إجراءات مشددة ملواجهة الغالء والسلع غير املطابقة

ّ



قوات  طالب  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  منشورات  بسبب 
اثنين،  مخرجين  اإليرانية  السلطات  اعتقلت  سالحها،  بإلقاء  األمن 
وبالتخطيط  البالد،  خارج  معارضة  بجماعات  باالرتباط  واتهمتهما 
في  سالحك«،  »ألِق  هاشتاغ  المخرجان  ونشر  الدولة،  أمن  لتقويض 
أعقبت  التي  االضطرابات  العنيفة خالل  القمع  حملة  إلى  منهما  إشارة 
مقتل  عن  أسفر  البالد،  غرب  جنوب  عبادان  مدينة  في  مبنى  انهيار 
لم  وبينما  العام،  هذا  من  سابق  وقت  في  شخصًا   41 عن  يقل  ال  ما 
إيرانيًا  مخرجًا   70 من  أكثر  أن  إال  اعتقالهما،  توقيت  التقرير  يوضح 
المخرجان. نشره  الذي  النداء  على  وقعوا  السينما  صناعة  في  وعاماًل 

سفره،  جواز  وصودر  الماضي  في  اعتقل  الذي  رسولوف،  أن  إلى  يشار 
 2020 العام  السينمائي  برلين  مهرجان  في  األولى  بالجائزة  فاز  كان 
بشكل  مرتبطة  قصص  أربع  يروي  الذي  شر«،  يوجد  »ال  فيلمه  عن 

الشخصية. إيران والحريات  فضفاض بقضايا عقوبة اإلعدام في 
بالسجن  عليه  حكم  الجائزة  على  حصوله  من  وجيزة  فترة  وبعد 
ضد  »دعاية  السلطات  واعتبرتها  بتصويرها  قام  أفــالم   3 بسبب 
اإلخراج  مزاولة مهنة  منع من  الحكم. كما  فاستأنف محاميه  النظام«، 
ومن السفر إلى الخارج، وفي العام 2011، قبض على رسولوف وزميله 
بالسجن  لتصويرهما دون تصريح وحكم عليهما  بناهي  المخرج جعفر 
6 سنوات، ومنعا من العمل في صناعة السينما 20 عامًا في عدة تهم، 
تخفيف  تم  ولكن  الحاكم،  النظام  ضد  بدعاية«  »القيام  بينها  من 
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شركة خاصة تنظم جوائز »غولدن غلوب«شركة خاصة تنظم جوائز »غولدن غلوب«

تستنزف بطارية هاتفك.. احذر »تطبيقات مصاصي الدماء«تستنزف بطارية هاتفك.. احذر »تطبيقات مصاصي الدماء«

تنظيم  نقل  غلوب«  »غولدن  جمعية  قررت 
تعرض  بعدما  ربحية،  شركة  إلــى  االحتفال 
لمقاطعة  المرموق  السينمائي  الحدث  هــذا 
األخــيــرة،  السنوات  فــي  واســعــة،  وانــتــقــادات 
أعضاء  ــر  أق الخميس،  ُأجـــري  تصويت  ــي  وف
التي  هوليوود  في  األجنبية  الصحافة  رابطة 
أجنبية،  لمنشورات  يعملون  صحفيين  تضم 
وغــيــاب  والــعــنــصــريــة  بــالــفــســاد  والمتهمة 
إلى  الجوائز  تنظيم  مهمة  إسناد  االحترافية، 
يترأس  الذي  بوهلي  تود  األميركي  الملياردير 
برس«،  »فرانس  وفق  بالوكالة،  الجمعية  أصاًل 
احتفال  عن  السنة  هذه  هوليوود  نجوم  وابتعد 
يستقطب  عــادة  كــان  الــذي  غلوب«  »غولدن 
ويشكل  الترفيهية  الصناعات  قطاع  وجوه  أبرز 
وتعود  السينمائية.  الجوائز  موسم  باكورة 
التنوع  بغياب  تتعلق  مآخذ  إلى  المقاطعة  هذه 

والشفافية.
تملك  التي  سي«  بي  »إن  شبكة  أن  حتى 
عن  االمتناع  قررت  لالحتفال  الحي  البث  حقوق 
المشاهدين  ماليين  أن  مع  السنة،  هذه  نقله 
درجوا على متابعته عبر شاشتها خالل السنوات 
بعد  الثانية  المرتبة  يحتل  وكــان  األخــيــرة، 
وقالت  المشاهدين،  استقطاب  في  األوسكار 
»اتخذنا  بيان  في  هون  هيلين  الرابطة  رئيسة 
قرارًا حاسمًا للمضي قدما والتحول والتكيف في 
توزيع  بين حفالت  المتزايدة  المنافسة  مواجهة 
الصحافة«،  سوق  وفي  )السينمائية(  الجوائز 
بينما  ربحية،  غير  منظمة  الرابطة  وستبقى 
غلوب«،  »غولدن  إلدارة  شركة  إنشاء  سيتم 
األميركي  األعمال  رجل  الشركة  هذه  وسيترأس 
نادي  من  كبيرة  حصة  يملك  الذي  بوهلي  تود 
فريق  ومن  القدم  لكرة  البريطاني  »تشيلسي« 

بسرعة  الذكي  هاتفك  بطارية  طاقة  تنفد  أحيانًا 
ما  بسبب  ذلك  يكون  وقد  المعتادة،  من  أعلى 
تلك  الــدمــاء«،  مصاصي  بـ»تطبيقات  يسمى 
أن  دون  هاتفك  بطارية  عمر  تستنزف  التي 
التطبيقات  جميع  أن  ورغم  ذلك  حدوث  تالحظ 
الموجودة على هاتفك ستقلل من عمر البطارية، 
ستستنزفها  الدماء«  مصاصي  »تطبيقات  أن  إال 
بشكل أسرع ألنها يمكن أن تستمر في استخدام 
ال  عندما  حتى  والــمــوقــع  اإلنــتــرنــت  خــدمــات 
تطبيقات  وتعد  اليوم«  »روسيا  وفق  تستخدمها، 
التابع  التراسل  )تطبيق  و»ماسنجر«  »فيسبوك« 
البطارية«  يستنزف  من  »أكبر  هي  لفيسبوك( 
في  باستمرار  التطبيقات  هذه  تعمل  أن  ويمكن 
بطارية  يستنزف  وهذا  الجوال،  الهاتف  خلفية 
تستخدم  تكن  لم  لو  حتى  بك  الخاصة  األجهزة 
في  »فيسبوك«  تطبيقات  وتعمل  كثيرًا  هاتفك 
الخلفية بهدف تحديث موجز األخبار في الصفحة 

الموقع. خدمات  وتحسين  الرئيسية 
ومع  يبدو مفيدًا،  قد  أن هذا  الرغم من  وعلى 
كثيرا،  »فيسبوك«  تستخدم  ال  كنت  إذا  ذلك، 

وإذا  الوقت  طــوال  تحديثه  إلى  تحتاج  ال  فقد 
فقد  بسرعة،  تنفد  هاتفك  بطارية  أن  الحظت 
»فيسبوك«،  إلى  إضافة  الجاني  هو  هذا  يكون 
بعض  الــدمــاء«  مصاصي  »تطبيقات  تتضمن 
البطارية  طاقة  تستهلك  التي  األخرى  التطبيقات 
لحسن  آب«  و»واتس  »»غوغل««  تطبيقات  مثل 
تطبيقات  لمنع  سهلة  طريقة  هناك  الحظ، 
البطارية  طــاقــة  امــتــصــاص  مــن  »فيسبوك 
ويمكن  بك  الخاص  »آيفون«  جهاز  من  بسرعة 
من  التطبيق  إيقاف  »أبل«  أجهزة  لمستخدمي 
من  تستخدمه،  ال  عندما  الخلفية  في  التحديث 
خالل اتباع بعض الخطوات البسيطة ستحتاج أوال 
»آيفون«،  اإلعدادات على جهاز  إلى  االنتقال  إلى 
انقر  ذلك،  بعد  و   )General( عام  فوق  النقر  ثم 
 Background( الخلفية  تطبيق  تحديث  فوق 
ذلك،  إلى  الوصول  بمجرد  و   )App Refresh
الذي  الخلفية  تطبيق  تحديث  اختيار  يمكنك 
تشغيل  إيقاف  إما  يمكنك  و  تشغيله  إيقاف  تريد 
التطبيقات على هاتفك،  لجميع  الخلفية  تحديثات 

فردية إليقاف تشغيلها. تحديد تطبيقات  أو 

الحوتي  جودي  الشاب  الليبي  الفنان  حقق 
رقمًا قياسيًا عندما سجلت أولى أغانيه »ويش 
جابك« أكثر من 14 مليون مشاهدة خالل 10 
األشهر  الفيديو  موقع  على  عرضها  من  أيام 
األغنية،  من  األول  والمقطع  »يوتيوب«، 
»تيك  القصيرة  الفيديوهات  موقع  على  أيضًا 
المشاهدات،  من  كبيرًا  عددًا  وحصد  توك«، 

خاصة من خارج ليبيا وأصبح األكثر تداواًل.
صالح  ألحان  من  جابك«،  »ويــش  أغنية 
أحمد  وإخراج  أيضًا  بتوزيعها  قام  الذي  ياسر 
الحوتي،  جودي  الشاب  كلمات  ومن  تمساح، 
وتصوير  العمامي،  بودجي  تصوير  ومدير 
وغرافيك  وألوان  المنفي،  وعوض  الجج  سالم 
مدار  على  األغنية  تصوير  وجرى  الروبا،  نبيل 

استغرق  حين  في  بنغازي،  مدينة  في  يومين 
وقال  شهرين،  من  يقرب  ما  لها  التجهيز 
إلى  تصريحات  في  تمساح  أحمد  المخرج 
من  جابك  ويش  »أغنية  الوسط«:  »بوابة 
أول  وهــي  الحوتي،  جــودي  الشاب  كلمات 
أغنية خاصة له، وهو الذي شارك من قبل في 

أغنية راب مع مغٍن آخر«.

لمواجهة المعلومات الطبية المضللة، ستبدأ منصة »يوتيوب« حذف 
مقاطع الفيديو التي تحوي ادعاءات خاطئة أو غير آمنة تتعلق باإلجهاض، 

النساء  فيه  تسعى  الذي  الوقت  في  »يوتيوب«  خطوة  وتأتي 
للحصول على معلومات موثوقة تتعلق بموضوع بالحمل 

من اإلنترنت، في أعقاب إلغاء حق اإلجهاض بمناطق 
ناطق  وقال  »فرانس برس«،  وفق  كثيرة،  أميركية 

باسم »يوتيوب«: »نعتبر أن إتاحة محتوى يتعلق 
بالموضوعات الصحية من مصادر موثوقة أمام 
المستخدمين أمر بالغ األهمية، ونراجع باستمرار 
التي  التطورات  مع  لدينا  والمحتوى  سياساتنا 
يشهدها العالم«، وتابع: »بدءًا من اليوم ومن 
القليلة  األسابيع  في  جهودنا  تكثيف  خالل 

المقبلة، سنحذف المحتوى الذي يوفر إرشادات في 
شأن طرق اإلجهاض غير اآلمنة أو يروج الدعاءات 

كاذبة تتمحور على سالمة اإلجهاض، وذلك بموجب 
سياساتنا الخاصة بالمعلومات الطبية المضللة«، ومن 

بين المحتوى الذي يؤكد »يوتيوب« أنه يعتزم حذفه من 
المنصة بشكل كامل، تعليمات في شأن عمليات اإلجهاض غير 

اآلمنة التي تجريها النساء في منازلهن باإلضافة إلى ادعاءات كاذبة كتلك 
التي تذكر أن اإلجهاض قد يتسبب باإلصابة بالسرطان أو العقم، وأشارت 
»يوتيوب« إلى أنها ستبدأ بإضافة معلومات من المكتبة الوطنية للطب 

إلى مقاطع الفيديو المرتبطة باإلجهاض أو خانة االستفسارات المتعلقة 
بهذه الممارسة بهدف توفير محتوى موثوق للمستخدمين.

وتتولى »غوغل« المملوكة لشركة »ألفابت« إدارة »يوتيوب«، 
وكانت أعلنت خالل الشهر الحالي أنها ستحذف سجل المواقع 
الخاص بالمستخدمات عندما يزرن مراكز اإلجهاض أو 
مالجئ المعنفات أو غير ذلك من األماكن التي تتسم 
بطابع الخصوصية، وكتبت جين فيتزباتريك، وهي 
نائبة رئيس »غوغل« األولى، في مدونة نشرتها 
أحد  زارت  امرأة  أن  أنظمتنا  »إن رصدت  حينها 
سجل  من  المعلومة  فسنحذف  األماكن،  هذه 
حسب  قصيرة«.،  بفترة  زيارتها  بعد  المواقع 
التي أجرتها  التغييرات  »فرانس برس«، وتأتي 
الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا في أعقاب إلغاء 
العليا األميركية قراراً صدر سنة 1973  المحكمة 
كرس حق المرأة في اإلجهاض بالدستور، مما دفع 
أو  الممارسة  هذه  حظر  إلى  الواليات  من  كبير  بعدد 
تقييدها بشدة، وهو ما أطلق احتجاجات واسعة في مختلف 
أنحاء البالد، ودعا نشطاء وسياسيون شركة »غوغل« وغيرها من 
عمالقة التكنولوجيا إلى الحد من كمية المعلومات التي تجمعها هذه 
الشركات بهدف تجنب استخدامها في التحقيقات والمالحقات القضائية 

المتعلقة باإلجهاض.

حذف املعلومات املضللة عن اإلجهاض من »يوتيوب«

CINEMA
CINEMA

المتخصصة  التأمين  أصدرت شركة 
فيه  أكدت  اإلثنين،  تقريرًا،  »هيسكوكس« 

اإلنترنت  عبر  الفنية  األعمال  مواصلة مشتريات 
2020 بفعل أزمة »كوفيد-  التي ازدهرت العام 

المتتالية،  الحجر  الصحية وحاالت   »19
 ،2021 ارتفاعها في النصف األول من سنة 

قيمة  اإلنترنت  عبر  الدولية  المبيعات  وسجلت 
6.8 مليار دوالر، في النصف  قياسية بلغت 
72 % عن النصف  األول من السنة )بزيادة 

2020( ويمكن أن تصل إلى  األول من العام 
13.5 مليار دوالر بحلول  قيمة تاريخية قدرها 

إذا استمرت وتيرتها، بحسب  السنة  نهاية 
التقرير، وفق »فرانس برس«. الحظ معدو 
الرافعة  المشترين شكلت  الدراسة أن »ثقة 
اإلنترنت«،  عبر  المبيعات  الزدهار  الرئيسية 

مشيرين إلى أن »كثرًا منهم وافقوا على دفع 
مبالغ أكبر من ذي قبل في مقابل األعمال 
2021، بلغ  الفنية«، ففي النصف األول من 
التي  المزادات  المدفوع في  متوسط السعر 
أقامتها عبر اإلنترنت حصريًا دور »سوذيز« 

24291 دوالرًا، أي  و»كريستيز« و»فيليبس« 
 2019 نحو ثالثة أضعاف ما كان عليه العام 

)8529 دوالرًا(.

أولى أغاني الليبي جودي الحوتي تتجاوز 14 مليون مشاهدة

●

ـ»صون تراث فريد« تونس ترقمن أرشيف جرائدها التاريخية ل
اعتقال مخرجني إيرانيني بسبب هاشتاغ »#ألِق_سالحك«

شعر الحكمة
ما فيه كيف رزق الحالل .. وال كيف العصر فيه غايا

و ما فيه كيف وسعة البال .. و را الصبر مالمولى اهدايا
وال القرد جا كيف الغزال .. وال الصقر و البومه سوايا
ايش دار للوطا ويش شال .. علي ما حفر بو عمايا
و لجواد موش كيف لنذال .. فرق السما و الوطايا

»تويتر« يختبر ميزة 
جديدة متعددة املهام

إرفاق  على  التطبيق  مستخدمي  مساعدة  شأنها  من  جديدة،  ميزة  »تويتر«  يختبر 
والفيديوهات  الصور  مثل  واحدة،  تغريدة  في  المتعددة  الوسائط  من  مختلفة  أنواع 
نحن   « للتطبيق  الرسمية  الصفحات  نشرته  منشور  في  وجاء   ،»GIF« وملفات 
ما  بمزج  لألشخاص  تسمح  محدودة  لفترة  محددة  حسابات  مع  جديدة  ميزة  نختبر 
»روسيا  حسب  واحدة«،  تغريدة  في  المتعددة  الوسائط  من  أنواع  أربعة  إلى  يصل 
تويتر  المرئية على  المحادثات  المزيد من  يجرون  األشخاص  أن  وتابع: »نرى  اليوم«، 
من  إثارة.  أكثر  المحادثات  هذه  لجعل  الفيديو  ومقاطع   GIFSو الصور  ويستخدمون 
الوسائط  لتنسيقات  األشخاص  دمج  كيفية  معرفة  في  نأمل  االختبار،  هذا  خالل 
التغريدات  مع  الحال  عليه  هو  مما  إبداعًا  أكثر  بشكل  أنفسهم  عن  للتعبير  المختلفة 
عند  حاليًا  ستختبر  الجديدة  الميزة  أن  »إلى  اإلنترنت  ومواقع  التقليدية«،  النصية 
بعد  المعروف  غير  ومن  العالم،  من  معينة  مناطق  وفي  المستخدمين  من  معين  عدد 
»تويتر«  على  القائمون  وأعلن  المستخدمين«  لجميع  رسمي  بشكل  ستطلق  متى 
كتابة  إمكانية  للمستخدمين  توفر  جديدة  ميزة  باختبار  بدأوا  أنهم  أيضًا  مؤخرًا 
خاصة  روابط  عبر  النصوص  تلك  ونشر  تهمهم،  مواضيع  عن  طويلة  نصوص 
تغريدات  مع  الحال  هو  كما  الكلمات  من  قليل  بعدد  مقيدين  يعودا  لن  أنهم  أي 
الفيديو  ومقاطع  الصور  نشر  الجديدة  الميزة  عبر  يمكن  كما  التقليدية،  التطبيق 

والمالحظات.  »GIF« وملفات 

كلمة1000

●  منزل شمسي في مدينة كوسفيلر شرق فرنسا 29 يوليو 2022 ) فرانس برس(

»تيك توك« يغازل اآلباء 
بميزتني جديدتني

أضاف تطبيق »تيك توك« ميزتين تتيحان لآلباء 
التحكم في حسابات أبنائهم، فيما يخص تقليل 

ظهور محتوى البالغين أمامهم، في محاولة لتفادي 
الكثير من النقد الذي تتعرض له المنصة المنتشرة 
خصوصًا بين المراهقين ومن خالل الميزة األولى، 

يستطيع اآلباء إعداد قائمة سوداء بالعبارات 
والكلمات والوسوم التي تخص المحتوى غير 

المناسب لألطفال، أما األخرى فتتيح لهم كبح تدفق 
مقاطع الفيديو للحد من فرص ظهور محتوى ضار، 

وفق »سكاي نيوز«، ويقول خبير وسائل التواصل 
االجتماعي، محمد الحارثي، إن الخاصيتين جاءتا 

»استجابة لالنتقادات التي وجهتها منظمات حماية 
المستهلك إلى تطبيق تيك توك بسبب ظهور 

محتوى غير مناسب أمام المراهقين« ويضيف الخبير 
أن الخطوة الجديدة تكتسب أهميتها بالرجوع إلى 

النظام الذي يقوم عليه »تيك توك«، وهو التشغيل 
اآللي من دون تدخل المستخدم ولطالما تعرض 
التطبيق الصيني النتقادات حادة بخصوص تلك 

النقطة، ففي فبراير الماضي قدمت المنظمة 
األوروبية للمستهلكين »بي إي يو سي« شكوى 

إلى االتحاد األوروبي، بأن »تيك توك فشل في 
حماية األطفال والمراهقين من التعرض لإلعالنات 

الخفية والمحتوى الضار« واستجابت »تيك توك« 
للضغوط، وحذفت أكثر من 102 مليون فيديو 
خالل الربع األول من العام الجاري، ألنها تخالف 

»إرشادات المجتمع« على حد وصف الشركة، مشيرة 
إلى مخططات جديدة لنشاط الحسابات المزيفة 

والمشاركات المزيفة.

 »ZTE« هاتف متطور من
يطلق هذا العام

كشفت شركة »ZTE« هاتفها الذكي الجديد، قائلة 
إنه سيكون أحد أبرز هواتف آندرويد التي تطلق 
هذه السنة، وهو يعمل بنظام تشغيل آندرويد، 

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مميز التصميم، 
محمي من الماء والغبار، ومحاط بإطار متين من 

األلومينيوم، أبعاده )10/77.1/166.3( ملم، وزنه 
235 غ، وفق »روسيا اليوم« أما شاشته فجاءت من 
نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها 

)1080/2400( بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل 
سطوعها 378 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج 

Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات 
والخدوش ويضمن األداء الجبار لهذا الهاتف معالج 

 Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+
Gen 1 المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات 

 ،Android 12 ونظام تشغيل ،Adreno 730
وذواكر وصول عشوائي 12 و16 و18 غيغابايت، 

وذواكر داخلية 512/256 غايغابايت و1 تيرابايت 
وحصل على كاميرا أساسية ثالثية العدسة بدقة 

)64+8+2( ميغابيكسل، أما كاميرته األمامية فجاءت 
بدقة 16 ميغابيكسل وزودته »ZTE« بمنفذين 

لشرائح االتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة 
GPS و GLONASS وBDS وGALILEO لتحديد 

المواقع، ومنفذ USB Type-C 3.0، وماسح 
لبصمات األصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير 
تعمل مع ميزتي الشحن السريع والشحن الالسلكي.

عقوبة رسولوف الحقًا إلى عام، بعد طعنه على الحكم، في ذلك العام، 
لكن  كان«،  في »مهرجان  بجائزة  رسولوف  للمخرج  »وداعًا«  فيلم  فاز 

لتسلمها. إلى فرنسا  بالسفر  له  لم يسمح 

التونسية  الوطنية  المكتبة  مديرة  قالت 
عمليات  في  التسريع  »أريد  سالمة:  بن  رجاء 
الرقمنة، خصوصًا في ما يتعلق بالدوريات ألنها 
منه  يوجد  ال  وبعضها  باإلتالف  مهددة  كانت 
نسخ في أماكن أخرى«، وتعكف بن سالمة منذ 
التسريع  على   2015 العام  في  مهامها  توليها 
بثالثة  جزئيًا  يقدر  بتمويل  برنامج  تنفيذ  في 
شكلت  وهي  يورو(.  مليون  )نحو  دينار  ماليين 
يعملون  شخصًا   20 من  فريقًا  الغرض  لهذا 
للجرائد  األولوية  وأعطت  المشروع،  هذا  على 
أن  ويمكن  حالة »سيئة«  في  ألنها  والدوريات 
الدوريات  هذه  »تمثل  المديرة  وتؤكد  تتفتت، 
بلغاتها العديدة تونس المتنوعة التي لم تعد 
والمالطية  واإليطالية  الفرنسية  تونس  توجد، 
هذه  أفراد  من  الكثير  وغادر  واليهودية«، 
ويعتبر  البالد،  استقالل  بعد  تونس  الجاليات 
هذا  أن  بدوره  عمامو  عبدالستار  المؤرخ 
من  المنطقة  في  نوعه  من  فريد  األرشيف 
يتواجد  كان  االستقالل  و»غداة  تنوعه  حيث 
هناك  كان  ولكن  فقط،  تونسي  ماليين  ثالثة 
والنشر«،  الصحافة  مستوى  على  كبير  تنوع 
جدًا  جميلة  »موزاييك  كانت  تونس  أن  ويرى 
العربية  الدول  باقي  ومتنوعة مختلفة جدًا عن 

األخرى«. اإلسالمية 

المكتبة  لمبنى  السفلى  الطابق  وفي 
حسناء  تتنقل  تونس  بالعاصمة  الوطنية 
جرائد  طبعات  عليها  رفوف  بين  القابسي 
وتجمع  عشر  التاسع  للقرن  تعود  ودوريات 
تهدف  حملة  في  لرقمنتها  منها  نسخًا 
ووثائق،  مراجع  من  الفريد  التراث  هذا  لحفظ 
لوكالة  المكتبة  على  القيمة  القابسي  تكشف 
غلب  نسخة  تشهر  وهي  برس«  »فرانس 
»الحاضرة«  جريدة  من  اإلصفرار  عليها 
»هذه   1885 للعام  تعود  بالعربية  المطبوعة 

هامة  تاريخية  حضارة  على  شاهدة  األرصدة 
لحفظ  مخزن  »هذا  وتؤكد  البالد«.  عاشتها 
الوطنية  المكتبة  تضم  التونسية«،  الذاكرة 
نُشر  جرائد  حكومية،  هيئة  وهي  تونس،  في 
الزمن  من  القرن  ونصف  قرن  منذ  بعضها 
واإليطالية  العربية  منها  متعددة  بلغات 
وتشكل  والفرنسية،  واإلسبانية  والمالطية 
16 ألف  الجرائد جزءًا من مجموعة تضم  هذه 
وتعمل  النسخ  من  اآلالف  بمئات  نشرت  طبعة 
عليها  الحفاظ  بهدف  رقمنتها  على  المؤسسة 
وتعود  العربية  باللغة  غالبيتها  وُطبعت  كلها، 
عندما  عشر  التاسع  القرن  لمنتصف  أقدمها 

العثمانيين. تحت حكم  تونس  كانت 
في  الفرنسية  الحماية  نظام  إرساء  ومنذ 
مطبوعات  تصدر  بدأت   ،1881 بالعام  تونس 
واإليطالية  بالعبرية  وأخرى  الفرنسية  باللغة 
واإلسبانية والمالطية بمبادرة من األوروبيين 
تتحول  لهم،  موطنًا  البلد  اختاروا  الذين 
وتتصفح  المبنى  في  أخرى  لغرفة  القابسي 
نسخة من الجريدة العبرية »ال فوا ديسراييل« 
عشرينات  في  أطلقت  التي  إسرائيل(  )صوت 
في  اليهودية  الجالية  قبل  من  الماضي  القرن 
فرد  ألف   100 نحو  تضم  كانت  التي  تونس 

 .1956 حتى فترة استقالل البالد في العام 
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بعد رحيل وليامز.. سيناريوهات معقدة ملستقبل األزمة في ليبيا
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رأس  على  الطويل  الفراغ  يفسح 
في ليبيا المجال أمام انتعاش المسارات الموازية التي يسعى 
معلوم،  غير  أجل  إلى  االنتقالية  المرحلة  تمديد  إلى  أصحابها 
التوافق  من  باالستفادة  تسويات سياسية  عقد  إلى  باإلضافة 
بين الدول التي طالما تنازعت فيما بينهما وعكست ذلك على 
الوضع في ليبيا، ال سيما كل من اإلمارات وتركيا اللتان تقاربتا 

مؤخرا بعد سنوات من الخالف.
مغادرة  وليامز  ستيفاني  األممية  المستشارة  إعالن  ويأتي 
منصبها إنذارا بـمهمة شبه مستحيلة لمن يتولى المسؤولية 
بعدها في البعثة االممية، مع صعوبة إنهاء المراحل االنتقالية 

والوصول بالبالد إلى بر االنتخابات,.
إلى  الصراع  أطراف  دفع  في  وليامز  نجاح  من  الرغم  فعلى 
تحديد موعد لالستحقاق الرئاسي ألول مرة منذ 2011، تعثرت 
جعلها  ما  االنتخابات،  قوانين  على  الخالف  بسبب  جهودها 
تختزل تعنون حواراتها مع القادة الليبيين بأنها »لعبة الكراسي 
الموسيقية«. وتوضح األمم المتحدة أن النقاش لم يفتح بعد 
بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة البعثة أو منصب مستشار 
األمين العام في ليبيا، مؤكدة تعذر االتفاق في مجلس األمن 
على تسمية مبعوث جديد. وأبقت الهيئة األممية منسق بعثة 
األمم المتحدة، القائم بأعمال رئيس البعثة الزيمبابوي ريزدون 
في  تعيين مسؤول جديد  إلى حين  وليامز  مكان  في  زينينغا، 

أقرب وقت.

التنازالت الغائبة
جهودها  وبرغم  وليامز،  فيه  رحلت  الذي  المعقد  الوضع  هذا 
الطويلة في محاولة إيجاد توافق يقلل من آمال الوصول إلى 
التنازل،  تزال منقسمة وال ترضى  التي ال  األطراف  بين  اتفاق 
في  وليامز  قالت  ما  بحسب  البالد،  إليه  تحتاج  ما  أشد  وهو 
بيانها األخير. ويبدو أن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس سيكون، بحسب مراقبين، أمام خيارين إما المسارعة 
إلى اقتراح اسم مبعوث جديد على أعضاء مجلس االمن الدولي 

للموافقة عليه، أو تعيين مستشار له ليكون خليفة لوليامز.
صراع  عن  الناجمة  الخالفات  ستتغطى  الحالتين  كلتا  وفي 

على  التصويت  عملية  على  والروسية  األميركية  الكتلتين 
الشخصية الجديدة، كما حدث أكثر من مرة سابقا، منها عندما 
 ،2020 مارس  في  سالمة  غسان  اللبناني  المبعوث  استقال 
حيث لم يتمكن مجلس األمن من تعيين خليفة له إال في يناير 

.2021

من يكون مبعوثا جديدا؟
تولي  أسابيع  قبل  اإلمــارات  دولة  رفضت  ذاته،  السياق  وفي 

الدبلوماسي الجزائري صبري بوقادوم رئاسة البعثة.
األفريقي،  االتــحــاد  بها  يدفع  التي  األســمــاء  بين  ومــن 
الدبلوماسي الغاني محمد بن شمباس الممثل الخاص لألمم 
المتحدة لغرب إفريقيا خالل الفترة بين عامي 2014 و2021، 
عثمان  مصطفى  األسبق  السوداني  الخارجية  وزير  وكذلك 
األلماني  الدبلوماسي  ينافس  ذلك  مقابل  وفي  إسماعيل. 
والمبعوث الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، التي عمل فيها 

سفيرا خالل الفترة من 2016 إلى 2017، على المنصب.
اسمه،  كان  وأيا  الجديد،  األممي  المبعوث  على  وسيكون 
ضرورة حل أزمة النقاط الخالفية بين مجلسي النواب والدولة 
تعلق  وما  لالنتخابات،  الممهدة  الدستورية  القاعدة  بشأن 
بمسألة شروط األهلية لمرشحي الرئاسة، إلى جانب استكمال 
يعتزم  إذ  العسكرية،  المؤسسة  توحيد  واجتماعات  إجــراءات 
واللجنة  االممية  للبعثة  التابع  النار  إطالق  وقف  مراقبة  عنصر 
االجتماع  الليبيون،  والمراقبون   )5+5( المشتركة  العسكرية 
اللمسات األخيرة على خطة  أيام لوضع  في سرت في غضون 

مقترحة النسحاب القوات األجنبية والمرتزقة.
وبسبب عجز مجلس األمن تجاه ليبيا نتيجة االنقسام الذي 
الدولي هي  للمجتمع  بالنسبة  الرئيسية  القضية  يعانيه تظل 
الوضع األمني غير المستقر، وهو ما يؤثر فعليا على إجراء أي 

انتخابات.

هل يحدث اتفاق؟
ويسعى المجلس إلى تعزيز األرضية السياسية المشتركة بين 
الحكومتين المتنافستين حتى يتم االتفاق على إطار دستوري 

لتمهيد الطريق إلجراء االنتخابات التي طال انتظارها.
ويقول مراقبون إن المجلس يسعى إلى عقد اجتماع مغلق 

مع ممثلي المجتمع المدني الليبي لمناقشة مسألة تعزيز الحوار 
سياسية  عملية  ودعم  المتنافس،  السياسية  الفصائل  بين 

شاملة تؤدي إلى االنتخابات.
ومنذ العام 2011، عقدت أكثر من 172 جلسة في مجلس 
الخبراء،  لفريق  تقريرا  و19  أمميا،  تقريرا   27 وصدر  األمن، 
لم  ذلك  كل  ورغم  الدولية.  الجنائية  للمحكمة  تقريرا  و23 
تتحقق انفراجة حقيقية في المشهد المعقد، وفق ممثل ليبيا 
لدى األمم المتحدة الطاهر السنيي، الذي انتقد عدم التوصل 
اسم  على  توافق  وال  األممية  للبعثة  التمديد  على  توافق  إلى 

المبعوث التاسع خالل 11 عاما.

عقيلة في أنقرة
النواب  مجلس  رئيس  قام  الدولي،  الجدل  عن  بعيدا  وليس 
نوعها،  من  األولى  هي  أنقرة،  إلى  الفتة  بزيارة  صالح  عقيلة 
الرئيس  رأسهم  على  مسؤوليها  كبار  من  باستقبال  حظي  إذ 

التركي رجب طيب أردوغان.
كما كانت له لقاءات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد 
خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  مع  والحقا  الالفي،  اهلل 
حكومة  وتعديل  التنفيذية  السلطة  ملف  كان  حيث  المشري، 

فتحي باشاغا، أو تشكيل حكومة ثالثة على طاولة المناقشات.
بالده  أن  يلماز،  كنعان  طرابلس  في  التركي  السفير  وقال 
تدعم المباحثات القائمة بين مجلسي النواب والدولة، مشيرا 
بعض  سوى  يتبق  »ولم  البنود،  من  الكثير  على  االتفاق  إلى 

على  التركي  المسؤول  وشدد  العالقة«.  الخالف  موضوعات 
جميع  التقاء  وتأمين  السلطة،  في  فراغ  حدوث  تجنب  ضرورة 
تشكيل  من  بدال  انتخابات،  إجــراء  على  والتركيز  ــراف،  األط
حكومات انتقالية بين الحين واآلخر؛ علما ان تركيا سعت سابقا 
لعقد لقاء بين الدبيبة وباشاغا على هامش منتدى أنطاليا في 

مارس الماضي، لكنها فشلت.
واعتبر عقيلة صالح إن أولوية حكومة باشاغا هي »ضمان 
إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية، كما أنه من الواجب ترك 
جميع قنوات الحوار مفتوحة من أجل إحالل االستقرار والسالم 

في ليبيا«.

وضع مضطرب
األميركي  المبعوث  تحدث  وليامز،  مهمة  انتهاء  وبمناسبة 
الشرق  معهد  في  الليبية  بالشؤون  الخبير  ليبيا،  إلى  السابق 
الشرق  »معهد  نشره  مقال  في  وينر،  جوناثان  ــط  األوس
األوسط« بواشنطن الثالثاء الماضي عن سيناريوهات المرحلة 
جانب  إلى  األميركية  الدبلوماسية  »مغادرة  إن  قائال  المقبلة، 
إصرار روسيا على أن تظل بعثة األمم المتحدة الخاصة في ليبيا 
محدودة لمدة 90 يوما، يجعل ليبيا في وضع مضطرب«. وقال 
السلطة  فقدان  من  متزايدا  تهديدا  »يواجه  الدبيبة  إن  وينر 
في  المتمركزة  الميليشيات  بين  الداخلي  االقتتال  بسبب 
طرابلس، إذ أضعفت هذه الصراعات سيطرته على العاصمة«، 
مشيرا إلى إمكانية اندالع مواجهات عسكرية جديدة. وأضاف 
أن انتزاع باشاغا السلطة من الدبيبة يعتبرا تهديدا متزايدا. 
ويرى المبعوث األممي السابق أن المؤشرات األخرى الدالة على 
احتمالية تجدد الصراع على طرابلس هو »التحشييد عسكري 
 24 في  الزنتان  منطقة  لمليشيات  الثقيلة  بالمدفعية  مدعوم 
أن  أسامة جويلي«، مضيفا  بقيادة  الماضي، وذلك  يوليو  من 
اندالع مواجهة عسكرية  إلى »وجود خطر  أدى  األخير  التطور 
بين الزنتان والقوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
في جنوب غرب طرابلس«. وكشف وينر أن اجتماعا للمجموعات 
حل  لمناقشة  الماضي  االثنين  عقد  طرابلس  في  المسلحة 
نتائج  إلى  الوصول  في  فشل  لكنه  المشاكل،  لهذه  سلمي 
مرضية للجميع، »ما يعني إمكانية انحدار البلد إلى مزيد من 

التشظي والفوضى األمنية«.

المستشارة السابقة تدعو جميع األطراف 
لتقديم تنازالت

واينر: موقف روسيا من البعثة األممية يجعل 
الوضع مضطربًا

الوسط: عبد الرحمن أميني

»نيويورك 
تاميز«:

األميركية  تايمز«  »نيويورك  لجريدة  تقرير  سلط 
الضوء على »جرائم عائلة الكاني«، وميليشياتها في 
مقابر  اكتشاف  استمرار  أن  معتبرًا  ترهونة،  مدينة 
على  حي  »دليل  المجموعة  هذه  تخص  جماعية 

اإلخفاق السياسي الذي تعيشه ليبيا«.
ضحايا  عائالت  مواصلة  إلــى  التقرير  وأشــار 
جثامينهم  عــن  البحث  عمليات  المفقودين 
ومتعلقاتهم في المقابر الجماعية التي يجري العثور 
عليها بين حين وآخر في ترهونة، مضيفًا: »لم تترك 
للمصالحة  ليبيا مجااًل يذكر  السياسية في  الفوضى 
لتحقيق  ضرورية  أنها  السكان  عديد  يــرى  التي 

السالم«.
»عائلة  من  أشقاء  سبعة  قام  الجريدة،  وحسب 
وتعذيب  باحتجاز  المسلحة«  ومجموعتها  الكاني 

وقتل مئات السكان خالل خمسة أعوام من الحرب.
الكانيات تحول مسارها السياسي

وأوضح التقرير أن مجموعة الكاني »سيطرت على 
لحكومة  مؤيدة  وكانت   ،2015 العام  في  ترهونة 
الوفاق أواًل، ثم تحول والؤها إلى الطرف الخصم في 
على  السيطرة  حفتر  قوات  محاولة  في  ليبيا،  شرق 

طرابلس اعتبارًا من أبريل 2019«.
»نيويورك تايمز« أكدت أن مسلسل العثور على 
ليبي  سخط  وسط  بدأ  الجماعية  المقابر  عشرات 
بحق  العصابة  ارتكبتها  التي  األفعال  وحشية  حيال 
رايتس  »هيومن  منظمة  اعتبرت  فيما  المدنيين؛ 
كانت  المسلحة  المجموعة  أن  الحقوقية  ووتش« 
وتقتل  وتحتجز  »تخطف  الخمس  السنوات  خالل 
وتخفي أشخاصًا يعارضونها أو يشتبه بأنهم يفعلون 

ذلك«.
تزال  ال  الكانيات،  خروج  على  عامين  مرور  وبعد 
بلدة ترهونة تبحث عن جثث الضحايا، حسبما نقل 
الضحايا  أقارب  العائالت، وأضاف  التقرير عن بعض 
أو  سابقين  سجناء  من  ذويهم  بمصير  علموا  أنهم 
إلقاء  مثل  مروعة  بشهادات  وأبلغوا  آخرين،  شهود 

شخص وسط أسود مفترسة، ودفن شخص حيًا.
تتناثر  الضحايا  مالبس  تزال  ال  ترهونة،  وفي 
حيث  بالمدينة،  موقت  سجن  خــارج  األرض  على 
خزانات  في  السجناء  المسلحة  المجموعات  أبقت 

تشبه الفرن. وفي شهادة لمديرة مدرسة التمريض 
قدمًا  »سنمضي  قالت:  الحبشي،  كلثوم  المتقاعدة 
جرائمهم،  ثمن  ويدفعون  العدالة،  نحقق  عندما 
وحتى يحدث هذا، لن تكون هناك مصالحة، وعندما 
أصنع  أن  يمكنني  كيف  السالم،  اصنع  لي  تقول 
سالمًا مع شخص لطخت يداه بالدماء، كيف يمكنني 

مصافحته«؟

أعمال خطف
العام  في  خطف  األكبر  ابنها  أن  كلثوم  وأوضحت 
معمر  ضد  بـ»الثوار  وصفتهم  من  لدعمه   2011
الثاني  ابنها  اختفى شقيقها وخطف  القذافي«، كما 
من  أي  على  العثور  وتأمل  الكاني.  عائلة  يد  على 
ال  بالمدينة،  موقع  أو  سجن  أي  في  عائلتها  رجال 
سيما أنهم لم يعثروا على جثثهم بعد. أما المواطن 
حمزة الكنوني )39 عامًا( فقد ُقتل عمه على يد عائلة 
الكاني، واحتُجز ابن عمه في سجن تابع لهم لمدة 

تضم  مقابر  خلفها  »الكانيات«  وتركت  أشهر.   3
المتحدة  لألمم  تابعة  لجنة  بحسب  الجثث،  مئات 

حددت أخيرًا عدة مواقع مقابر جديدة في ترهونة.
أعضاء  فإن  الليبيين  المحققين  إلى  واستنادًا 
اللجنة عثروا على ما يقرب من 250 جثة حتى اآلن، 
مفقودين،  أقارب  عن  عائلة   470 أبلغت  وقت  في 
ذلك  من  أعلى  يكون  قد  القتلى  عدد  فإن  وبالتالي 
الحمض  اختصاصي  بكر  أبو  لكمال  وفقًا  بكثير، 
النووي الذي يشرف على جهود البحث والتعرف على 

الجثث.

الفوضى واالنقسام
النسبي  االستقرار  من  عام  من  أكثر  مضي  وبعد 
ووقف إطالق النار الموقع بين الطرفين المتنازعين 
شرقًا وغربًا، تتجه ليبيا مرة أخرى، بحسب »نيويورك 
انتخاب  في  الفشل  إثر  الفوضى،  »نحو  تايمز«، 
المؤسسات  توحيد  إعادة  يمكنها  جديدة  حكومة 

وطرد  الميليشيات  سالح  ونزع  المنقسمة  الليبية 
المقاتلين األجانب«.

مواقع  الكنوني: »كل من هم في  وأضاف حمزة 
إنهم  الخاصة  بمصالحهم  فقط  يهتمون  السلطة 
االميركية  الجريدة  تقول  فيما  ليبيا«.  يرون  حتى ال 
في  العدالة  تحقيق  ال تستطيع  الليبية  الحكومة  إن 
ترهونة، »فبعد قطع التمويل، توقفت تقريبًا جهود 
كشف الجثث، بسبب األزمة السياسية، التي قسمت 
البالد، مع تدخل القوى األجنبية وعدم اكتراث القادة 

السياسيين«.
نحو  فر  ترهونة  سقوط  بعد  أنه  التقرير  وتابع 
وعناصر  الكاني  أنصار  فيهم  بمن  شخص  ألف   16
»األخــوة  وكذلك  ــرى،  األخ المسلحة  المجموعات 
الكاني الخمسة الذين نجوا من اندالع القتال الذي 
أحاط بالهجوم على طرابلس؛ فيما يريد الكثير من 

السكان العودة«.
الفوضى  عــودة  ظل  »فــي  الجريدة:  وتواصل 

تتدخل مجموعة من شيوخ القبائل من جميع أنحاء 
عصابة  أفــراد  توطين  إعــادة  في  للمساعدة  ليبيا 
الكاني المنفيين كجزء من عملهم في التوسط في 
تتضمن  أن  يمكن  اتفاقات  إلى  والتوصل  النزاعات 

تعويضات واعتذارات رسمية وتعهدات«.
في  يرون  ال  ترهونة  »ضحايا  أن  التقرير  ويؤكد 
المصالحات بدياًل عن نظام قضائي فاعل، فبعضهم 
في  يرغبون  ال  ألنهم  بالشرطة  االتصال  حاولمرارًا 
ال  المسؤولين  لكن  االنتقامي،  القتل  إلى  اللجوء 
أصحاب  فيه  يخضع  ال  بلد  في  لكن،  شيئا.  يفعلون 
كل  هم  الوسطاء  فإن  ألحد،  والسالح  والمال  القوة 

ما لديهم«.

خدمات غائبة
ووسط فشل المفاوضات التي توسطت فيها األمم 
إحراز  يجِر  لم  فإنه  وجنيف  القاهرة  في  المتحدة 
تقدم سياسي، مع استمرار االنقسام السياسي بين 
رئيسي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد 
مجلس  من  المكلفة  والحكومة  الغرب،  في  الدبيبة 
واحد  عام  وقبل  الشرق.  في  باشاغا  فتحي  النواب 
على طرق  العديد من سكان طرابلس  اعتاد  فقط، 
الفوضى  وحالة  المزرية  األوضاع  لكن  وجيدة،  آمنة 

عادت مرة أخرى في الفترة الراهنة.
ونقل التقرير عن الخبير في شؤون ليبيا بالمعهد 
التشر،  ولفرام  واألمنية،  الدولية  للشؤون  األلماني 
واضح  طريق  يوجد  ال  الحالي،  الوقت  »في  قوله: 
وعدم  الجمود  حالة  استمرار  سوى  قدمًا  للمضي 
االستقرار... كل شيء هو انتهازية تامة. األمر يتعلق 

فقط بتقسيم المراكز واألموال«.
مئات  احتجاج  إلى  تايمز«  »نيويورك  وأشــارت 
الوضع  على  أخيرًا،  ليبيا  أنحاء  جميع  في  األشخاص 
المعيشي المتدهور، وإضرامهم النيران في مجلس 
النواب بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر 

لمدة 18 ساعة.
سبها  جامعة  في  القانون  مدرسة  قالت  فيما 
للغاية،  بسيطة  الناس  »مطالب  أحمد:  حليمة 
من  مزيد  وال  الطعام،  توفير  األساسيات؛  فقط 
الثورة  أثناء  حلمنا  كان  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
نريد  اآلن  مرفهة(،  ثرية  )مدينة  مثل  نكون  أن 

االستقرار فقط«.

سكان في ترهونة يواصلون البحث عن املفقودين.. و»الكانيات« متهم أول

● أثناء البحث عن جثث في المقابر الجماعية بترهونة

● اجتماع سابق بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية لالنتخابات

● استيفاني  وليامز

تركــــــة ثقيــــــــلة

 الضحايا تعرضوا لحوادث مروعة 
منها إلقاء شخص وسط أسود مفترسة 

ودفن آخر حياً

 األهالي يبحثون عن األساسيات.. 
والحكومات منقسمة
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في ظل حالة االنسداد السياسي التي تعانيها 
السلطة  تتنازعان  حكومتين  وجود  مع  ليبيا 
الشأن  لمتتبعي  مفاجأة  وفي  والشرعية، 
في  االجتماعية  الشؤون  وزيرة  دعت  الليبي، 
إلى  الكيالني،  وفاء  الموقتة،  الوحدة  حكومة 
شأنها  من  نسوية«،  طريق  »خارطة  رسم 
حلول  وإيجاد  األوضاع،  لتصحيح  تتدخل  أن 
تعصف  التي  األزمات  لمختلف  وجذرية  عاجلة 

بالمنطقة.
خالل  دعوتها  أطلقت  وفاء  الوزيرة 
تحت  عُقد  الذي  الملتقى  في  مشاركتها 
كنموذج  الجزائرية  المرأة  »نضال  عنوان 
األوطان«،  تحرير  في  العربية  المرأة  لنضال 
 30 يومي  الجزائرية  العاصمة  شهدته  الذي 

الماضي. و31 يوليو 
تفاصيل  عن  تفصح  لم  التي  الكيالني، 
الخارطة  إن  قالت  النسوية،  الطريق  خارطة 
»تستلهم  أن  شأنها  من  تنشدها  التي 
نساء  وفقه  استطاعت  الذي  الكفاح/الرمز 
مشرف  وتاريخ  البلد،  تاريخ  خلق  الجزائر 
أن  على  مشددة  العالم«،  في  النساء  لنضال 
بوعي  تستشعر  الحياة  تمنح  التي  »المرأة 
ولالستقرار  للسالم  اليوم  األمة  حاجة  دافق، 

والشامل«. الدائم 

كفاح المرأة الليبية ضد المستعمر
من  الليبية  المرأة  »نضال  أن  وأوضحت 
من  بحروف  تسجل  قد  القيم،  هذه  أجل 
المستعمر  ضد  جهادها  صفحات  في  نور، 
تدلت  المشانق،  لها  نصب  الذي  اإليطالي، 
إلى  المجاهدات،  ليبيا  نساء  أجساد  منها 
أن  دون  المجاهدين،  رجالها  أجساد  جانب 

الجبارة«. يهد ذلك من عزيمتها 
وزيرة الشؤون االجتماعية بحكومة الوحدة 
خاضت  الليبية  »المرأة  أن  على  شددت 
جنبًا  اإليطالي  المستعمر  ضد  الجهاد  مالحم 
فقط  ليس  الرجال،  أشقائها  مع  جنب  إلى 
ولكن  المجاهدين،  لحراك  داعمة  كخلفية 
المقاومة  صفوف  في  قائدة  كرموز  أيضًا 

حلول  وإيجاد  األوضاع،  لتصحيح  تتدخل  أن 
تعصف  التي  األزمات  لمختلف  وجذرية  عاجلة 

بالمنطقة.

مجلس األمن يحث على المشاركة 
»الكاملة« للمرأة الليبية

األمن  مجلس  حث  جهته،  من 
»ضمان  على  الليبية  والسلطات  المؤسسات 
والفعالة  والمتساوية  الكاملة  المشاركة 
المستويات،  جميع  على  للمرأة  والهادفة 
وفي  القيادية،  المناصب  ذلك  في  بما 
المتعلقة  القرارات  واتخاذ  األنشطة  جميع 
وبناء  النزاعات  وحل  الديمقراطي  باالنتقال 

السالم«.
وأقر المجلس في قراره رقم 2647، الصادر 
حماية  إلى  »بالحاجة  الماضي،  الخميس 
السالم  وبناة  المرأة  حقوق  ومنظمات  النساء 
االنتقامية«، مؤكدًا  التهديدات واألعمال  من 
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  جهود  دعم 
أوسع  ومشاركة  انخراط  »لتسهيل  ليبيا 
الليبي  المجتمع  أطياف  جميع  من  للنساء 
العامة،  والمؤسسات  السياسية  العملية  في 
العملية  تكون  أن  بضرورة  االعتراف  مع 

الليبيين«. لجميع  شاملة  السياسية 
السياسي  الوضع  على  يركز  الدولي  القرار 
المشاركة  وضمان  ليبيا  في  الحالي  واألمني 
للنساء  والهادفة  والمتساوية  الكاملة 
المدني  المجتمع  منظمات  وممثلي  والشباب 
المتعلقة  القرارات  واتخاذ  األنشطة  في 

الديمقراطي. بالتحول 

مبادرة »نون«.. والبعثة األممية
نساء  أعربت  الماضي  األسبوع  وفي 
»نون«  مبادرة  يمثلن  »تكنوقراط«  ليبيات 
األممية  للبعثة  ممثلين  مع  لقاء  في  الناشئة 
ليبيا.  في  الحالي  الوضع  إزاء  مخاوفهن  عن 
إلجراء  »الحاجة  إلى  النسائي  التجمع  وأشار 
االنتخابات«، مشددات على »ضرورة تحسين 
الرئيسي  العائق  يزال  ال  كونه  األمني  الوضع 
ليبيا  في  المرأة  مشاركة  دون  يحول  الذي 
المدنية  بالحقوق  وتمتعها  كامل  بشكل 

والسياسية«.

دعوة حكومية 
إلى »خارطة 

طريق نسوية«
طرابلس ـ الجزائر ـ القاهرة - الوسط

ورد  بما  ذلك  على  مستشهدة  األولى«، 
أن  إلى  مشيرة  أنفسهم،  الغرب  وثائق  في 
بنت  سليمة  على  أطلقت  الفرنسية  الصحافة 
العرب«،  دارك  »جان  اسم  الفزانية،  مقوس 
الطليان  ضد  المنتصرة  المعارك  قادت  حيث 
رأس  على  إليها  جاءت  التي  طرابلس،  في 

الجنوب. كتيبة من نساء 

تكامل نضالي بين نساء ليبيا والجزائر
التكامل  تاريخية  إلى  الوزيرة  وأشارت 
الجزائر،  ونساء  ليبيا  نساء  بين  النضالي 
مع  باهرة  بوقفات  الجزائريات  »قامت  حيث 
الجنوبية  الثغور  عبر  خاصة  ليبيا،  نساء  جهاد 

ضد  للنضال  بطولية  مالحم  شهدت  التي 
أن  يحاول  كان  الذي  االستعمار  أشكال  كافة 

المشتركة«. هويتنا  مالمح  يطمس 
في  الليبية  المرأة  تتأخر  »لم  وتابعت: 
الجزائر، في  مساندة شقيقاتها وأشقائها في 

التحرير.  معارك 
الخلفية  القاعدة  ليبيا  نساء  وشكلت 
زاد  من  يلزم  بما  الجزائر  ثوار  لتزويد 
للثوار  مستمر  وسند  للتبرعات.  وجمع  وعتاد 
خالل  أو  باإلمدادات،  العبور  مسالك  في 
المحارب.  الستراحة  الضرورية  وقفاتهم 
من  للثوار  يهرب  الذي  السالح  وكان 
مروره،  ترعى  الجزائر،  نحو  المناطق  مختلف 

الليبي  الجنوب  نساء  الجنوبية،  الثغور  عبر 
العريق«.

الليبية  العائالت  احتضان  إلى  لفتت  وفاء 
أطفال الجزائر ممن فقدوا ذويهم خالل حرب 
وعودتهم  االستقالل  ساعة  وحتى  التحرير، 

مكرمين. وطنهم  إلى 

مكاسب المرأة الليبية بعد االستقالل
المرأة  مكاسب  لمراجعة  الوزيرة  وتوقفت 
الليبية بعد االستقالل، وكيف أنه رغم السجل 
المشرف لكفاح المرأة الليبية ضد المستعمر، 
إال أن »اإلجحاف سرعان ما يلحق بذلك، حيث 
تصدر الرجال المشهد في ليبيا، وقلما حظت 

يؤهلها  التي  بالمكانة  االستقالل  بعد  النساء 
التاريخي«. لها دورها 

إن  وفاء،  الوزيرة  قالت  السبب  ولهذا 
أجل حقوقها  النضال من  المرأة استمرت في 
بصفوف  تلتحق  »وأن  الوطن،  أجل  ومن 
الديمقراطي  الوضع  تعسر  عندما  المعارضة 
في البلد، كما كانت جنبًا إلى جنب مع رفاقها 

في صفوف الثورة«.

3 استحقاقات رئيسية من حكومة الوحدة
الوحدة  حكومة  أن  الكيالني  وتابعت 
فيه  تجرعت  منعطفًا  لتنهي  »جاءت  الوطنية 
ليبيا حروبًا أهلية، وانشقاقات مقلقة تداخلت 
داخلية  فيها حسابات مصالح دولية، وعقبات 
الحكومة  جهود  أن  إلى  مشيرة  معقدة«، 
»تركزت في العمل على تنفيذ استراتيجيتها، 
وهي  ثالثة،  رئيسية  الستحقاقات  المستندة 
تحقيق الوحدة الوطنية عبر توحيد مؤسسات 
الوطنية،  المصالحة  وتحقيق  الدولة، 
التشريعية  االنتخابات  تنظيم  إلى  وصواًل 

والرئاسية«.
الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  إلى  ونوهت 
المرأة،  لتمكين  وزارية  حقائب  خمس  تضم 
الليبي  الشعب  مكونات  مختلف  تمثل 
أهم  رأسها  وعلى  الرئيسية،  واألقاليم 
والتعاون  الخارجية  وهي  السيادية،  الوزارات 
الدولي، والعدل، والثقافة والتنمية المعرفية، 

المرأة. االجتماعية، وشؤون  والشؤون 
تحقق  المنحى  هذا  »وفق  واستكملت: 
اليد  في  اليد  نعمل  أن  الوزيرات،  نحن  لنا، 
ناجعة  مخارج  عن  للبحث  الوزراء،  زمالئنا  مع 
المختلفة  األزمات  أنتجتها  التي  للمختنقات 
الذي يضيف  الدور  البلد، وهو  بها  التي مرت 
المرأة  إنجازات  سجل  في  مهمة  بصمة 

الليبية«.
مالك،  شارل  كلمة  الوزيرة  واستعارت 
العربي الوحيد الذي شارك في صياغة اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان، ومفادها »إن أسرع 
نساء  تعبئة  هي  المجتمعات،  لتغيير  وسيلة 
هذا  لتوظيف  الحاجة  على  مشددة  العالم«، 
المعنى في هذه الظروف التي تمر بها األمة، 
شأنها  من  نسوية«،  طريق  »خارطة  لرسم 

● وزيرة الشوون االجتماعية خالل مشاركتها في ملتقى »نضال المرأة الجزائرية                                                                                                                              )صفحة الوزارة على فيسبوك(

وفاء الكيالني تسرد كفاح نساء ليبيا ضد المستعمر.. ومجلس األمن يطالب بالمشاركة الكاملة للمرأة في االنتقال الديمقراطي

أطلقتها وزيرة الشؤون االجتماعية 
بحكومة »الوحدة« من الجزائر

محتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات..

ممارسات  على  الضوء  يلقي  جديد  تطور  في 
خبيرات  دعت  ليبيا،  شرق  في  قانونية  غير 
عن  الفوري  اإلفراج  إلى  مستقالت  أمميات 
في  اعتقلت  ليبية  سيدة  وهي  بوذراع،  افتخار 
السلطات  وطالبن  سنوات،  أربع  قبل  بنغازي 
بتوفير العالج الطبي العاجل لها بعد تعرضها 

»ألشكال مختلفة من العنف أثناء احتجازها«.
بيان،  في  اإلنسان،  حقوق  خبيرات  وأعربت 
العنف  إزاء  بالغ  »قلق  عن  اإلثنين،  صدر 
يزعم  الذي  والنفسي  والجسدي  الجنسي 
منذ  له  تعرضت  بوذراع  افتخار  السيدة  أن 

اعتقالها«.

ظروف احتجاز الإنسانية
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  ووثقت 
من  ثابتًا  نمطًا  الماضي،  العام  خالل  ليبيا، 
بشكل  تؤثر  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
االحتجاز  مراكز  في  النساء  على  متناسب  غير 
في البالد، على الرغم من أنهن يشكلن أقلية 
حاالت  وتشمل  المحتجزين.  جميع  جملة  من 
المبلغ عنها ظروف  المعاملة واالستغالل  سوء 
بما  التعذيب،  وانتشار  الالإنسانية،  االحتجاز 
في  الحاد  والنقص  الجنسي،  »العنف  ذلك  في 

للمحتجزين«. الصحية  الرعاية 
من  »الحرمان  أن  الخبيرات  وأوضحت 
)السيدة  اللذين تعرضت لهما  الحرية والعنف 
بهدف  جنسانيًا  طابعًا  يأخذان  بوذراع(  افتخار 
وكذلك  آرائها،  عن  التعبير  على  معاقبتها 
لتكون عبرة للنساء األخريات اللواتي قد يعبرن 
أن  معتبرات  المستقبل«،  في  مماثلة  آراء  عن 
ذلك أيضًا »مثال على إساءة استخدام السلطة 
وضعًا  تعاني  سجينة  كامرأة  لضعفها  نسبة 

صحيًا محفوفًا بالمخاطر«.

لماذا اعتقلت بوذراع؟
بوذراع  افتخار  »اعتقال  إن  الخبيرات  وقالت 
النساء  استهداف  يأتي ضمن عدد من حاالت 

جسيمة  انتهاكات  يشكل  ذلك  كل  وحياتها، 
لحقوق اإلنسان«.

ودعت الخبيرات الحكومة الليبية إلى إطالق 
الطبية  بالرعاية  وتزويدها  افتخار،  السيدة 
من  للتعافي  تحتاجه  الذي  والعالج  الفورية 
بها  لحقت  التي  الخطيرة  اإلصابات  »سلسلة 

في السجن«.

السياسية،  وأنشطتهن  معتقداتهن  بسبب 
المحددة  والتحديات  العوائق  على  دليل  وهو 
المرأة في ممارسة حريتها في  التي تواجهها 
خالل  من  ذلك  تعزيز  إلى  مشيرات  التعبير«، 
المستقلة  البعثة  إليها  توصلت  التي  النتائج 
تقريرها  في  ليبيا  بشأن  الحقائق  لتقصي 

األخير.
بسبب  افتخار  استهداف  جرى  أنه  وتردد 
إلى  االجتماعي  التواصل  في وسائل  »دعوتها 
شرق  في  الدولة  وعسكرة  الفوضى  مناهضة 
قوات  نفذتها  التي  اإلجراءات  وانتقاد  ليبيا، 

القيادة العامة«.

محاكم عسكرية للمدنيين
قلقهن  عن  أعربن  األمميات  الخبيرات 
البالغ إزاء تكرار المالحقة القضائية للمدنيين 
ليبيا،  شرق  في  العسكرية  المحاكم  قبل  من 

من  وحذرن  واألطفال،  النساء  ذلك  في  بما 
ليبيا  اللتزامات  مباشرًا  انتهاكًا  تشكل  أنها 

القانونية الدولية والوطنية.
االنفرادي،  »الحبس  أن  الخبيرات  وأضافت 
افتخار  أن  زُعم  الذي  والعنف  المعاملة،  وسوء 
االحتجاز  ظروف  وعواقب  له،  تعرضت  بوذراع 
والعقلية  الجسدية  على صحتها  المالئمة  غير 

بالدعم  تزويدها  إلى  الخبيرات  دعت  أيضًا 
فضاًل  الدعم،  أشكال  من  وغيره  النفسي 
األضرار  لمعالجة  محددة  خدمات  توفير  عن 
الناجمة عن »العنف الجنسي الذي تعرضت له 

أثناء االحتجاز«.

استمرار االنتهاكات
حقوق  انتهاكات  إن  الخبيرات  وتقول 
من  الرغم  على  ليبيا،  في  متفشية  اإلنسان 
النار  إطالق  وقف  فمنذ  التقدم،  بعض  إحراز 
حقوق  انتهاكات  استمرت   ،2020 أكتوبر  في 
من  الدولي  اإلنساني  والقانون  اإلنسان 
الوحدات  وكذلك  المسلحة،  الجماعات  قبل 
المسلحة المختلفة العاملة كهيئات حكومية.

في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  أن  يذكر 
القسري  واالختفاء  القتل  عمليات  وثقت  ليبيا 
االغتصاب  ذلك  في  بما  الجنسي،  والعنف 

والهجمات  والتعذيب،  التعسفية  واالعتقاالت 
حقوق  عن  والمدافعين  الناشطين  على 

اإلنسان، وجرائم الكراهية.
ظاهرة  معالجة  »إن  الخبيرات:  وقالت 
العقاب على نطاق واسع وضمان  اإلفالت من 
األهمية،  بالغ  أمرًا  يمثالن  للضحايا  العدالة 
للدولة  التابعة  غير  المسلحة  الجماعات  ألن 
لمنع  فعالة  تدابير  اتخاذ  في  باستمرار  تفشل 

االنتهاكات والمعاقبة عليها«.
التزامات  على  األمميات  الخبيرات  وشددت 
بما  قوي،  دولي  قانوني  إطار  بموجب  الدولة 
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  ذلك  في 
مناهضة  واتفاقية  المرأة،  ضد  التمييز 
المعاملة  ضروب  من  وغـيره  التعذيب 
أو  الالإنسانيـة  أو  القـاسية  العقوبة  أو 
بالحقوق  الخاص  الـدولي  والعهد  المهينة، 
الدولي  العهد  وكـذلك  والسياسية،  المدنية 
واالجتماعية  االقتصـادية  بالحقوق  الخاص 

والثقافية.

أسماء الخبيرات
المقررة  السالم،  ريم  هن:  والخبيرات 
المرأة  ضد  العنف  بمسألة  المعنية  الخاصة 
المقررة  خان  وإيرين  وعواقبه،  وأسبابه 
الرأي  حرية  وحماية  بتعزيز  المعنية  الخاصة 
الخاصة  المقررة  موفوكينغ  تاللينغ  والتعبير،و 
أوبريتي  وميليسا  الصحة،  في  بالحق  المعنية 
ضد  بالتمييز  المعني  العامل  الفريق  رئيسة 

والفتيات. النساء 
والخبراء  الخاصون  المقررون  ويعين 
اإلنسان  حقوق  مجلس  قبل  من  المستقلون، 
عن  مسؤولة  أممية  جهة  وهو  جنيف،  في 

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان حول العالم.
أوضاع  دراسة  والخبراء  المقررون  ويكلف 
إلى  عنها  تقارير  وتقديم  اإلنسان  حقوق 

مجلس حقوق اإلنسان.
شرفية  المناصب  هذه  أن  نعرف  أن  يذكر 
موظفين  الخبراء  أولئك  يعد  فال  تطوعية، 
عن  أجرًا  يتقاضون  وال  المتحدة  األمم  لدى 

عملهم.

خبيرات أمميات يطالنب بإطالق سراح افتخار بوذراع

● افتخار بوذراع                                  )أرشيفية ـ اإلنترنت(● مجلس حقوق اإلنسان الدولي داخل مقر األمم المتحدة بجنيف

الحقوقيات في بيان: 
تتعرض ألشكال مختلفة من 

العنف أثناء احتجازها

مطالبة السلطات الحكومية 
بتوفير العالج الطبي 

العاجل للسيدة الليبية

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● مجلس األمن في جلسته● مجلس األمن في جلسته
االخيرة بشان ليبيا يوليو االخيرة بشان ليبيا يوليو 20222022
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فرض االنقسام السياسي نفسه على حادث انفجار 
شاحنة نقل وقود مهربة في بلدية بنت بية جنوب 
حاالت  تسع  عن  أسفر  والذي  اإلثنين،  ليبيا،  غرب 
وفاة ونحو 60 مصابًا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة 
بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. مالمح االنقسام 
التنافس  في  الحادثة،  وقع  على  خيمت  السياسي، 
فبينما  والمتوفين،  المصابين  نقل  أحقية  على 
مجهزة  طائرات  الوطنية  الوحدة  حكومة  سيَّرت 
يُسمح«  »لم  لكنها  مطار سبها،  إلى  طبية  وفرقًا 
وفق  المصابين،  مساعدة  في  بالمشاركة  لها 
تصريحات أدلى بها وزير الصحة المكلف بحكومة 
من  أبوجناح،  رمضان  الموقتة  الوطنية  الوحدة 

مستشفى الحروق والتجميل بطرابلس.

اعتراض فرق طرابلس الطبية
الطبية  الفرق  »كل  إن  بوجناح،  رمضان  وقال 
إلى  معيتيقة  مطار  من  خرجت  التي  والطائرات 
لها  يسمح  ولم  اعتراضها  جرى  سبها  مطار 

بمساعدة مصابي حادثة بنت بية«.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة 
في مستشفى الحروق والتجميل بطرابلس، بشأن 
حادثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية، 

بثته منصة »حكومتنا« على »فيسبوك«.
الزاوية«،  »شارع  مستشفى  أن  أوضح  بوجناح 
استقبل 23 مصابًا تتفاوت إصاباتهم من »بليغة« 
يستقبل  أن  المنتظر  ومن  »متوسطة«،  إلى 
حاالت  ساعات  بعد  بطرابلس  الحروق  مستشفى 
األجهزة  كافة  أن  إلى  الفتًا  الجنوب،  من  جديدة 
التي تتبع وزارة الصحة تعمل لمعالجة المصابين.

اإلمكانات  كل  قدمت  المالية  وزارة  إن  وقال 
للمصابين،  الخدمات  أفضل  المستشفى  لتقديم 
يتلقون  المصابين  من  مجموعة  أن  إلى  منوهًا 
العالج حاليًا في مستشفيي »الجالء« و»1200« في 
اإلصابات  نقل  تحاول  الوزارة  أن  موضحًا  بنغازي، 

األقل للعالج خارج الوطن.

نقل مصابين إلى تونس للعالج
الحرجة  الحاالت  أولى  نقل  جرى  الثالثاء،  وفجر 
الناجمة عن حادث انفجار صهريج الوقود بمنطقة 
الزوية في بلدية بنت بية إلى تونس عبر اإلسعاف 
رئيس  نائب  تعليمات  على  بناًء  ذلك  جاء  الطائر. 
بحكومة  المكلف  الصحة  وزير  الوزراء،  مجلس 
المصابة  الحاالت  بنقل  أبوجناح،  رمضان  الوحدة 
صادر  بيان  وفق  الخارج،  في  للعالج  الحادث  جراء 
عن وزارة الصحة. ودعا وزير الصحة، النائب العام 

المنطقة  في  الوقود  أزمة  حول  تحقيق  فتح  إلى 
الجنوبية، مطالبًا بالتوصل إلى مَن يقف وراء عدم 
ومَن  الجنوب،  في  المواطنين  إلى  الوقود  وصول 
يقف وراء تهريبه إلى محطات خاصة غير مرخصة.

الكوني يعلن نقل 15 مصابًا لتلقي 
العالج في إيطاليا

أعلن  الكوني  موسى  الرئاسي  المجلس  عضو 
الذي  ليبيا  لدى  إيطاليا  سفير  مع  تواصل  »أنه 
تعهد بالتنسيق لنقل 15 مصابًا لتلقي العالج في 
عن  صادر  بيان  وفق  بإيطاليا«  متخصصة  مراكز 
إعالن  جاء  الرئاسي.  للمجلس  اإلعالمي  المكتب 
الحروق  مستشفى  الثالثاء،  زيارته  خالل  الكوني 
في طرابلس لمواساة أهالي المصابين في حادث 
العاصة  إلى  نقلوا  ممن  الوقود  صهريج  انفجار 

طرابلس لتلقي العالج.

رفض استقبال طائرة المنقوش
المدني  سبها  مطار  مدير  قال  جهته  من 
التي تؤمن مطار سبها  القوة  محمد أوحيدة، إن 
الدولي رفضت استقبال وزيرة الخارجية بحكومة 
المنقوش،  نجالء  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
كانت  طائرة  متن  على  للمدينة  قدمت  أن  بعد 
كارثة  جرحى  تنقل  سوف  أنها  على  مجدولة 
انفجار شاحنة الوقود التي وقعت بمنطقة الزوية 

في بلدية بنت بية، اإلثنين.

مجلس الدولة: محصلة لالنقسام وتعدد الحكومات
واعتبر المجلس األعلى للدولة أن حادث انفجار 
لالنقسام  ومحصلة  نتيجة  »هو  الوقود،  صهريج 
السياسي في البالد، وتعدد الحكومات وعدم قدرة 
المكونات على بسط سيطرتها على  أي من هذه 
أهالي  إلى  تعازيه  مقدمًا  الليبي«،  التراب  كامل 
الجنوب وبلدية بنت بية في وفاة الضحايا، ومتمنيًا 

الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وقال المجلس، في بيان نشره المكتب اإلعالمي 
للمجلس عبر صفحته على »فيسبوك«، الثالثاء إن 
الحكومات  وتعدد  السياسي  االنقسام  استمرار 
المقدمة  الخدمات  ضعف  إلى  النهاية  في  »يؤدي 
للشعب الليبية، وصعوبة وصول هذه الخدمات إلى 
البالد  أطراف  الجنوب وفي  مستحقيها، خاصة في 
الضرورة  »يؤكد  ذلك  أن  إلى  الفتًا  والدواخل«، 

بالمواطن  تهتم  واحدة  حكومة  لوجود  الملحة 
دون  ليبيا  أرجاء  جميع  في  إليه  خدماتها  وتقدم 
الحادث،  ضحايا  النواب  مجلس  ونعى  استثناء«. 
لعالج  الالزمة  اإلمكانات  كافة  »بتسخير  واعدًا 
المصابين وتقديم الدعم ألسر الضحايا وذويهم«.

»الداخلية« تباشر التحقيق
حكومة  في  الداخلية  وزارة  أعلنت  جانبها  من 
مباشرتها  الثالثاء،  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
انفجار  حادث  في  العامة  النيابة  بإشراف  التحقيق 
أحد صهاريج نقل الوقود ببلدية بنت بية. وعدت 
الوزارة في بيان، أن الحادث »فاجعة ومصاب جلل 
تسعة  »وفاة  في  تسبب  أنه  موضحة  جميعًا«،  لنا 
أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين بإصابات متفاوتة 
الطريق  على  بنزين  شاحنة  وانقلبت  وحروق«. 

المواطنون  وتدافع  وأوباري،  سبها  بين  الرابط 
لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة، وعندما حاول 
بطارية  بواسطة  الشاحنة  مضخة  تشغيل  أحدهم 
أشعلت  كهربائية  شرارة  حدثت  أحضرها،  سيارة 
النيران في الشاحنة، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد 
المركبات، وفق  المواطنين واحتراق عدد من  من 

ما أفاد شهود عيان »الوسط«.
الرابطة الوطنية للمجالس البلدية 

تعزي أسر ضحايا االنفجار
بموقع »فيسبوك«،  وفي منشور على صفحتها 
تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الوطنية 
للرابطة،  التنفيذي  والمدير  البلدية،  للمجالس 
اإلثنين، »بأحر التعازي وبأخلص مشاعر المواساة 

ألسر ضحايا بلدية بنت بية«.
حاتم  د.  للرابطة  التنفيذي  المدير  وأكد 
المؤلمة تكشف مدى  االنفجار  أن حادثة  الزواغي، 
التي  لألزمات  عاجلة  حلول  لوضع  الملحة  الحاجة 

تعانيها البالد، خاصة بلديات الجنوب.
تفتقر  الجنوب  بلديات  أن  إلى  أشار  الزواغي 
المعدات  ومعظم  المتخصصة  المستشفيات  إلى 
شبكة  تهالك  إلى  إضافة  الطبية،  والمستلزمات 
المصابين  إسعاف  دون  يحول  الذي  األمر  الطرق، 
بالسرعة الممكنة، وارتفاع سعر لتر الوقود مقارنة 
بشرق البالد وغربها. ودعا الزواغي رؤساء وأعضاء 
في  اإلسراع  ضرورة  إلى  كافة  البلدية  المجالس 

وإنهاء معاناة  األزمات  لمعالجة  فاعلة  آليات  إيجاد 
المواطن في مختلف البلديات وعلى رأسها بلديات 
الجنوب الحبيب، استنادًا إلى قانون اإلدارة المحلية 

رقم 59 لسنة 2012 .

تحرك الحكومتين
على الجانب اآلخر، نقلت طائرات عسكرية عددًا 
من المصابين إلى مستشفييْن في بنغازي، لتلقي 
من  المكلفة  الحكومة  رئيس  نائب  ودعا  العالج. 
القطراني، مديري مستشفى  النواب، علي  مجلس 
الطبي  بنغازي  ومركز  والحوادث  للجراحة  الجالء 
مصر،  في  الصحية  المراكز  مع  التواصل  »إلى 
عالجهم  حاالتهم  تستدعي  التي  المصابين  لنقل 
نقل  صهريج  انفجار  حادث  ضحايا  من  بالخارج« 
الوقود ببلدية بنت بية، بحسب المكتب اإلعالمي 
للحكومة. المشهد وقت الكارثة، كما أوضح شهود 
عديد  مأساويًا، حين هرع  كان  لـ»الوسط«،  عيان 
على  للوقوف  الطبي  سبها  مركز  إلى  المواطنين 
ال  هواتفهم  أصبحت  ما  وسرعان  الحادث،  طبيعة 
تفارق آذانهم باالتصاالت التي طار جزء منها إلى 
المساعدة  أجل  من  شرقها  إلى  وآخر  ليبيا  غرب 

وإنقاد الضحايا.

ميول سياسية لكسب أهل فزان
من  سيل  قابله  ميدانيًا،  األحداث  تسارع 
التدوينات لنشطاء على مواقع التواصل االجتماعي، 
الخدمات  تقديم  على  التنافس  أحال  بعضها 
كل  إثبات  أجل  من  سياسية  »ميول  إلى  العالجية 
يستطيع  من  وهو  فزان،  إلى  األقرب  أنه  طرف 
شعبية  نقاط  تسجيل  أجل  من  الخدمات  تقديم 

داخل المجتمع الفزاني لصالحه«.
طائرتي  بوصول  التنافس  هذا  البعض  وربط 
مطار  إلى  ليبيا،  وغرب  شرق  من  سريعًا  مساعدة 
تتبع  التي  المطار،  تؤمن  التي  القوة  لكن  سبها، 
مطار  من  القادمة  الطائرة  منعت  العامة،  القيادة 
الخارجية  وزيرة  متنها  على  أن  بحجة  معيتيقة، 
لذلك  المنقوش؛  نجالء  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
اإلنسانية  الحالة  »هل  ليبيون:  متابعون  تساءل 
يديرها  التي  السياسية،  األجندات  ضمن  أصبحت 

أصحاب المصالح في األزمة الليبية«.

البعثة األممية تعزي في الضحايا
سارعت  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
تعازيها  فيه عن  أعربت  مقتضب  بيان  إصدار  إلى 
الوقود،  صهريج  حريق  لضحايا  ومواساتها 
البعثة  وأثنت  للمصابين،  العاجل  الشفاء  وتمنت 
لنقل  السريعة  الستجابتها  الليبية  السلطات  على 

الجرحى إلى المرافق الطبية.

االنقسام السياسي يخيم على »انفجار بنت بية«

الشعب يريد إجراء االنتخابات للتخلص من املسؤولني الفاسدين 
وغير األكفاء الذين فشلوا في تلبية احتياجاته اليومية

فتش عن التهريب.. و»الداخلية« تباشر التحقيقات

األكاديمي الليبي علي عبد اللطيف احميدة: ليبيا جسد بال رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه األسباب

طرابلس ـ سبها ـ بنغازي ـ القاهرة - الوسط

تنافس على نقل الضحايا.. وبوجناح: لم يسمح لفرقنا الطبية بالنزول إلى سبها لمساعدة المصابين

ال يمكن إجراء انتخابات نزيهة طالما لدينا مرتزقة أجانب.. وعديد الجهات الفاعلة غير مهتمة بإجرائها

● لحظة انفجار شاحنة الوقود● سيارات محترقة في موقع حادث بنت بية

• هل االنتخابات كافية لحل األزمة؟
احميدة يرى أن الشعب الليبي يطالب اآلن بإجراء 
الفاسدين  المسؤولين  كل  من  للتخلص  انتخابات 
احتياجاتهم  تلبية  في  فشلوا  الذين  األكفاء  وغير 

األساسية اليومية، مثل الكهرباء والرواتب واألمن.
ولكي يكون تنظيم االنتخابات حقيقة من وجهة 
أربعة شروط  عبداللطيف  علي  الدكتور  حدد  نظره، 
والثاني  المرتزقة  من  التخلص  أحدها  مهمة، 
أو  معاقبتهم  »عدم  ينبغي  كما  الميليشيات،  حل 
إنساني  حل  لدينا  يستسلموا،  فلن  وإال  تهديدهم 
وفحصهم  دراسية،  منحًا  منحهم  مثل  وعملي، 
لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم االنضمام إلى القوات 
»الميليشيات  وأضاف:  الشرطة«،  قوة  أو  المسلحة 
التمسك  في  يستمروا  ال  حتى  بديل  إلى  بحاجة 

بأسلحتهم«.
حقيقية  انتخابات  إلجراء  الثالث  الشرط  أما 
مشترك  واتفاق  هدنة  هناك  تكون  أن  في  فيتمثل 
بين الفاعلين الدوليين الذين يستغلون الوضع في 
ليبيا. فيما تمثل الحماية من »الهجمات االنتقامية 

احميدة،  حسب  واألخير،  الرابع  شرطها  المحتملة« 
الذي أكد أن التحدي األكثر إلحاحًا يتمثل في اإلصرار 
نفسه،  الوقت  وفي  فورية،  انتخابات  إجراء  على 

التخلص من المرتزقة في ليبيا.
وأعرب عن اعتقاده بأن الشعب الليبي قادر على 
التصويت كما فعل في االنتخابات السابقة. الشرط 
ومستدامة  شرعية  االنتخابات  تكون  لكي  األخير 
هناك  ستكون  أنه  من  التأكد  هو  وديمقراطية، 

حماية ضد الهجمات االنتقامية المحتملة«.
ليبيا  مرت  فقد  عبداللطيف،  علي  د.  وحسب 
يكن  فلم  االنتقال«،  »أزمة  سماه  بما   2011 بعد 
السيناريو بشأن ما يجب القيام به بعد انهيار نظام 
القذافي واضحًا، ولم تكن األجندة المشتركة واضحة 
الحكومة  التسوية بشأن شكل  تأجيل  للغاية وجرى 

واالنتخابات وإعادة بناء الشرطة واألجهزة األمنية.
االتفاق  يجِر  لم  ما  أنه  اعتبر  الليبي  األكاديمي 
بشأن االنتخابات وقبول نتائجها بين القوى الفاعلة 
أن  »يجب  قائاًل:  إجراؤها،  يمكن  فال  ليبيا،  في 
يكون هناك اتفاق بشأن االنتخابات نفسها، وقبول 
أمرًا  نزيهة  انتخابات  إجراء  يكون  ولن  نتائجها، 
ممكنا حقًا طالما هناك مرتزقة أجانب برعاية روسية 

وسورية وتركية وتشادية وسودانية في ليبيا«.

تحديات االنتقال للدولة الجديدة
قال  أزمات ومشكالت،  ليبيا من  تعانيه  ما  ورغم 
مثل  ليست  لكنها  سيئ،  وضع  »في  إنها  احميدة 
سورية أو اليمن«، الفتًا إلى أن أكبر أزماتها يتمثل 
موضحًا:  ومضى  زعمائها،  كفاءة  وعدم  فشل  في 

»لقد قلت من قبل إن ليبيا مثل جسد بال رأس«.
في  تتمثل  التحديات  أهم  فإن  احميدة،  وبرأي 
االتفاق  وكذلك  الشرطة،  وقوة  الجيش  بناء  إعادة 
نظام  انهيار  فقد طرح  الجديدة،  الدولة  على شكل 
الملكيون  يطالب  حيث  المشكلة  هذه  القذافي 
بعودة الملكية، فيما تطالب مجموعات أخرى خاصة 

في الشرق بـ»الفدرالية«.
وقال: »بالنسبة لي، يجب أال ينتظر الليبيون حاًل 
في  النظر  ذلك  عن  بداًل  عليهم  يجب  بل  خارجيًا، 
المناهض لالستعمار،  النضال  الخاص من  تاريخهم 
والوحدة، والتجارب، وتراثهم الذي أدى إلى االستقالل 
وأضاف:  يستمر«.  سوف  ما  هذا   .1951 العام  في 
بيروقراطيي  بعض  قبل  من  سريعة  وصفة  »لكن 
األمم المتحدة أو بعض المستشارين من الخارج لن 

تحل أزمة التحول واستعادة استقاللهم«.
النقد  ممارسة  إلى  يحتاجون  الليبيين  أن  ورأى 
خالل  من  العنف  دائرة  وكسر  الصادق  الذاتي 
الحسابات،  وتصفية  المضاد  واالنتقام  االنتقام 
وقال: »االنتقام لن يبني الدول. الناجون من الحرب 
القذافي  نظام  أنصار  فيهم  بمن  الليبية  األهلية 
يستحقون فرصة ثانية. وفوق كل شيء، تحتاج ليبيا 
إلى العودة إلى مسألة الالمركزية والحكم الذاتي«، 
نعم  ولكن  للفيدرالية،  ال  أقول  أن  »أود  وتابع: 

للحكم الذاتي والحكم المحلي مثل تمكين البلديات 
المحلية الحالية وإحياء نظام المحافظات القديم«.

• دستور 1951.. أم إجراء االستفتاء؟
دستور  إلى  العودة  البعض  اقتراح  وبخصوص 
1951 المعلق، بينما يدعو آخرون إلى إجراء استفتاء 
قال  آخر،  دستور  صياغة  أو  الدستور  مسوَّدة  على 
جرى  الذي  القديم  الدستور  إن  الليبي  السياسي 
تعديله العام 1963 كان مكتوبًا بشكل جيد وخدم 
الشعب الليبي في ذلك الوقت، لكنه يعتقد أن ليبيا 

لديها اآلن واقع مختلف.
اللجنة  إن  احميدة  قال  الدستور،  مسوَّدة  وعن 

 2017 دستور  وصاغت  انتُخِبت  التي  الدستورية 
الجديد وقعت في عدة إشكاليات، وأضاف: »أنا قلق، 
قبل  من  صياغته  جرت  دستورًا  كان  كونه  فرغم 
أعضاء منتخبين، إال أنه أيضًا وُضع خالل فترة حرب 
يكون  أن  للمرء  يمكن  كان  إذا  ما  أعرف  وال  أهلية. 
يجرى  عملية  أفضل  أهلية.  حرب  خالل  دستور  له 
فيها اختيار لجنة من الخبراء ولكن ليس اآلن وبعد 
االنتخابات. ال عيب في أن نقول إننا أخطأنا وننتظر 

فترة ما بعد االنتخابات«.
• رئاسي.. أم برلماني؟

لليبيا  النظام األفضل  الليبي أن  ورأى األكاديمي 

سئلت  »عندما  وقال:  »الرئاسي«،  النظام  هو  حاليًا 
القذافي،  ديكتاتورية  انهيار  بعد   ،2011 العام  في 
عن شكل النظام الجديد، قلت إننا لسنا بحاجة إلى 
وكنت  عادي.  قائد  إلى  بحاجة  نحن  أعلى،  زعيم  أي 
يمكنها  شخصية  إلى  اآلن  بحاجة  ليبيا  ألن  مخطئًا 
إدريس،  الملك  كتجربة  أخرى.  مرة  البالد  توحيد 

والقذافي خالل العقد األول من قيادته«.
عدد  يزال  وال  جغرافيًا،  كبير  بلد  »ليبيا  وأضاف: 
تحتاج  إنها  نسمة.  ماليين   7 يبلغ  صغيرًا  سكانها 
التعلم من األنماط واألخطاء  إلى شخص قادر على 
للماضي.  اإليجابية  التقاليد  على  والبناء  السابقة 
أعتقد أن ليبيا مشغولة اآلن بطريقة ما، مع القادة 
بعضهم  بمحاربة  أكثر  يهتمون  الذين  الحاليين 

البعض بداًل عن توحيد البالد وإعادة بناء الدولة«.
حلول  عن  للبحث  حاجة  أيضًا  »هناك  وتابع: 
الناس  احترام  خالل  من  أنفسهم،  الليبيين  بين 
من  صياغته  تمت  حل  باستيراد  ليس  والتقاليد. 
الخارج. ربما تحتاج ليبيا إلى سنوات قليلة من إعادة 
البناء. وأعتقد أن المجتمع سيتعافى في وقت أقرب 
حديث  بلد  عن  نتحدث  ألننا  الناس؛  يعتقده  مما 
والكتابة  بالقراءة  معرفة  معدل  بأعلى  جدًا  غني 
يوجد مجتمع  إنه ال  للناس  دائمًا  أقول  أفريقيا.  في 
محصن ضد الحروب األهلية أو الصراع أو االحتالل أو 
األخطاء، والحالة الليبية ليست حالة شاذة. إذا كان 
ويدافع  الماضي  أخطاء  إلى  ينظر  أن  المرء  بإمكان 
ليبيا  أن  فأعتقد  الليبي،  الشعب  بين  الوحدة  عن 
فيمكنني  ذلك،  تحقيق  جرى  إذا  جميعًا.  تفاجئنا  قد 
الخمس  السنوات  غضون  في  تتعافى  ليبيا  أرى  أن 

المقبلة«.
• حان الوقت لبناء دولة مسؤولة

وردًا على سؤال عن الحركة المتنامية التي تدعو 
ملكية  وإقامة  السنوسي  العهد  ولي  عودة  إلى 

علي  د.  علق  ليبيا،  أراضي  وحدة  لحماية  برلمانية 
مغرم  أنا  العائلية،  الخلفية  »من  قائاًل:  عبداللطيف 
من  واحدة  رأيي  في  كانت  التي  بالسنوسية  جدًا 
العالم  في  تألقًا  الحديثة  اإلصالحية  الحركات  أكثر 
اإلسالمي بأسره بين النصف الثاني من القرن التاسع 
كان  احميدة  فجدي  العشرين،  القرن  وبداية  عشر 
اآلخر  جدي  ويدعى  الزاوية،  لسنوسية  وإمامًا  شيخًا 
النظام  وقت  ولى  فقد  ذلك،  ومع  السنوسي.  علي 
الدستورية  الملكيات  أن  يعني  اآلن، هذا ال  الملكي 
فكرة سيئة؛ ألن الجمهوريات فشلت أيضًا في العالم 

العربي وأدت إلى ديكتاتوريات عسكرية.
ينجح  لن  ليبيا  في  ملكية  وجود  أن  أعتقد  لكني 
الشعب  رفاهية  تمثل  دستورية  ملكية  كانت  إذا  إال 
ومع ملوك غير مطلقين أو غير قادرين على التالعب 
تعلم  أن  أعتقد  نفسه،  الوقت  في  لكن  بالعملية. 
ذلك  في  بما  السنوسية،  المؤسسات  واحترام 
والتجار  القبائل  عديد  توحيد  في  الرائعة  اإلنجازات 
ليبيا،  وخارج  داخل  العرقية  والجماعات  والمثقفين 
درس يجب تعلمه وإحياؤه... إن العودة إلى النظام 
الملكي  النظام  أن  رغم  المشكلة  تحل  لن  الملكي 
يبدو اآلن وكأنه منشئ دولة إيجابي حقًا، خاصة من 
في  جزئيًا  تعليمي  تلقيت  لقد  المؤسسية.  الناحية 
ظل النظام الملكي، لذلك هناك الكثير من األشياء 
نظام  مثل  الملكي  النظام  من  تعلمها  يجب  التي 
الحكم واإلدارة والتعليم الذي فتح المجتمع المدني 
الليبي  الشعب  أن  أعتقد  لكني  كثيرة.  نواٍح  من 
بحاجة إلى بناء جمهورية تقوم على سيادة القانون 

والمواطنة الكاملة للجميع.
لكنني  الملكي،  النظام  إلى  حنينًا  هناك  أن  أعلم 
فنحن  الليبيين،  من  الكثير  يحبه  ال  قد  شيئًا  أقول 
الملكي  للنظام  منصفين  نكون  أن  إلى  بحاجة 
الملكي  النظام  رؤية  عن  بداًل  والجماهيرية. 
البعض،  بعضهما  مقابل  في  القذافي  وجماهيرية 

نحتاج إلى التفكير فيهما معًا والتعلم من كليهما.
احترام  علينا  يجب  بأنه  أشعر  الجمهورية،  في 
وقد  مضى،  قد  الملكيات  عصر  أن  وأعتقد  الناس، 
أسست  أخرى.  مرة  دولة مسؤولة  لبناء  الوقت  حان 
وهي  العربي،  العالم  في  جمهورية  أول  ليبيا 
جمهورية طرابلس بين 1918 و1920، وكانت لها 
جمهورية ثانية بين 1969 و1977. يجب أن تقوم 
الجمهورية الثالثة المستقبلية على أول اثنين وعلى 
الحركة  حققتها  التي  والوحدة  االجتماعي  السلم 

السنوسية اإلصالحية. 
إلى  بحاجة  إنهم  تاريخهم.  من  يهربوا  أال  يجب 
إعادة اكتشافه.« يذكر أن المركز الدولي لمبادرات 
الشرق  منطقة  في  مستقلة  منصة   »ICDI« الحوار 
ومنع  للوساطة  مكرسة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
ويتعاون  الحوار،  وتعزيز  النزاعات  وحل  النزاعات 
لدعم  العالم  انحاء  من  مرموقون  خبراء  المركز  مع 
التي  العمليات  فيها  بما  الدبلوماسية  المبادرات 

تيسرها األمم المتحدة.

توقع األكاديمي الليبي د. علي عبداللطيف 
احميدة، استمرار األزمة في ليبيا »دون حل« ما 

لم يجِر التوصل إلى حل وسط أو اتفاق ما إلزالة 
العوامل التي أدت إلى االقتتال الداخلي والصراع 

وعدم االهتمام بإجراء االنتخابات.
وأوضح أنه »لن يكون إجراء انتخابات نزيهة أمرًا 

ممكنًا حقًا طالما لدينا مرتزقة أجانب برعاية 
روسية وسورية وتركية وتشادية وسودانية في 

ليبيا«. وقال األستاذ بقسم العلوم السياسية 
بجامعة »نيو انغالند بيدفورد« األميركية، في 

حوار مع المركز الدولي لمبادرات الحوار، إن »هناك 
عديد الجهات الفاعلة داخل ليبيا وربما على 

المستوى اإلقليمي غير مهتمة بإجراء انتخابات 
نزيهة، وبالنسبة لهم ال مصلحة في إجراء هذا 

االستحقاق«، ومضى موضحًا: »األزمة الليبية 
مكونة من جهات فاعلة داخلية وإقليمية ودولية. 

ومن المضلل اعتبار األمر مجرد صراع داخلي«.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

وزير »صحة الوحدة«: 
سننقل بعض المصابين 

للعالج بالخارج

إعادة بناء الجيش وقوة 
الشرطة واالتفاق على شكل 

الدولة الجديدة أهم التحديات

متابعون ليبيون يتساءلون: 
هل الحالة اإلنسانية أصبحت 

ضمن األجندات السياسية؟

نظام الملكية ولى .. وال لـ»الفيدرالية« ونعم 
للحكم الذاتي وتمكين البلديات المحلية 
الحالية وإحياء نظام المحافظات القديم

● علي عبد اللطيف احميدة
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استهداف قائد تنظيم »القاعدة« في كابل بطائرة مسيرة.. والرئيس األميركي يأمل في »طي صفحة« هجمات 11 سبتمبر

هل ينقذ اغتيال الظواهري إدارة بايدن؟
األخيرة  الحلقة  األميركية  المتحدة  الواليات  سطرت 
الظواهري،  أيمن  »القاعدة«  تنظيم  زعيم  حياة  في 
 11 هجمات  وراء  المدبر  العقل  بكونه  يشتبه  الذي 
يعاني  كان  بينما  جاء  مقتله  لكن   ،2001 سبتمبر 
في  تنظيمه  أن  كما  سابقة،  تقارير  حسب  المرض، 
فيه  أيضًا في وقت تعاني  بينما جاء  الحاالت،  أضعف 
على  بايدن  جو  الرئيس  بقيادة  األميركية  اإلدارة 

مستوى عديد الملفات، خاصة االقتصادي منها.
وأعلن بايدن، اإلثنين، أن الواليات المتحدة قتلت 
العالم،  في  المطلوبين  أهم  أحد  الظواهري،  أيمن 
ليل  أميركية،  مسيرة  طائرة  نفذتها  ضربة  في 

السبت األحد في كابل.
أعطى  إنــه  تلفزيوني  خطاب  في  بايدن  وقــال 
الضوء األخضر للغارة »عالية الدقة« التي استهدفت 
مضيفًا:  األفغانية،  العاصمة  في  بنجاح  الظواهري 
الزعيم  هــذا  على  القضاء  وتــم  تحققت  »العدالة 
مقتل  يساعد  بــأن  يأمل  أنــه  مضيفًا  اإلرهــابــي«، 
على  سبتمبر   11 هجمات  ضحايا  عائالت  الظواهري 

»طي الصفحة«.
على  المتحدة  للواليات  األولى  هي  الغارة  وهذه 
انسحاب  منذ  أفغانستان،  في  لـ»القاعدة«  هدف 
القوات األميركية من البالد في 31 أغسطس 2021، 

بحسب وكالة »فرانس برس«.

اتهامات متبادلة بانتهاك اتفاق الدوحة
وبينما اتهمت »طالبان« الواليات المتحدة بانتهاك 
الواليات  مع  الحركة  وقعته  الــذي  الدوحة  اتفاق 
أراضيها،  على  ضربة  بشنها   ،2020 العام  المتحدة 
األميركية،  اإلدارة  في  المستوى  رفيع  مسؤول  اعتبر 
كابل  األفغانية  العاصمة  في  الظواهري  ــود  وج
الطريق  الذي مهد  الدوحة  »انتهاكًا واضحًا« التفاق 

لالنسحاب األميركي من أفغانستان.
تعهدت   ،2020 العام  الدوحة  اتفاق  وبموجب 
أفغانستان  باستخدام  السماح  بعدم  »طالبان« 
لكن  لـ»الجهاديين«،  انطالق  نقطة  أخــرى  مــرة 
مع  عالقاتها  تقطع  لم  الجماعة  بأن  يعتقدون  خبراء 

»القاعدة«.

حقاني كان على علم بوجود الظواهري 
في كابل

أن  هو  نعرفه  »مــا  األميركي:  المسؤول  وقــال 
على  كان  طالبان  في  البارز  الزعيم  حقاني  )سراج( 

علم بوجوده في كابل«.
فيما أكد وزير الخارجية األميركي آنتوني بلينكن، 
»انتهكت  الظواهري  بإيوائها«  »طالبان  حركة  أن 

بشكل فاضح اتفاق الدوحة«.
حركة  زعيم  نائب  حقاني  الدين  سراج  ويــرأس 
»شبكة  الحكومة  في  الداخلية  ووزيــر  »طالبان«، 
»طالبان«،  من  فرعية  مجموعة  وهــي  حقاني«، 
بأنها »ذراع حقيقية«  أميركيون  ويصفها مسؤولون 

الباكستانية. للمخابرات 

الظواهري كان على شرفة منزله قبل اغتياله
على  كان  الظواهري  إن  األميركي،  المسؤول  وقال 
بصاروخين  استهدف  عندما  كابل  في  منزله  شرفة 
الشمس  شروق  من  ساعة  بعد  »هلفاير«،  طراز  من 
في 31 يوليو، بحسب الوكالة الفرنسية. ولم تستدِع 
في  األرض،  على  أميركيًا  عسكريًا  انتشارًا  العملية 
رصد  »على  قادرة  المتحدة  الواليات  أن  على  دليل 
واتخاذ  العالم  في  اإلرهابيين  أكبر  تواجد  أماكن 

اإلجراءات للقضاء عليهم«، بحسب المصدر نفسه.
وأضاف المسؤول: »ليس لدينا علم إن كان غادر 
الظواهري في مناسبات  يومًا.. رصدنا  اآلمن  المنزل 
حيث  الشرفة،  على  الوقت  من  طويلة  ولفترات  عدة 

تم استهدافه في النهاية«.
بايدن  الرئيس  أعطى  الرسمية،  للرواية  ووفقًا 
بينما  يوليو،   25 في  الضربة  لتنفيذ  األخضر  الضوء 
 .»19  - بـ»كوفيد  إصابته  بسبب  العزل  في  كان 
في  المدنيين  بين  إصابات  تقع  لم  إنه  بايدن  وقال 

العملية.
منذ  »القاعدة«،  تنظيم  زعامة  الظواهري  وتولى 
نحو 11 عامًا، بعدما قتلت وحدة أميركية خاصة زعيم 
 2011 العام  في  الدن  بن  أسامة  السابق،  التنظيم 
مكافأة  المتحدة  الواليات  وخصصت  بباكستان. 
قدرها 25 مليون دوالر ألي معلومات تسمح بتحديد 
أكثر  منذ  متواريًا  األخير  كان  فيما  الظواهري،  مكان 
مع  المدبرة،  العقول  أحد  ويعتبر  سنوات  عشر  من 
الحادي عشر من سبتمبر  لهجمات  بن الدن،  أسامة 

2001 في الواليات المتحدة التي أسفرت عن سقوط 
اآلخر،  الجانب  في  قتيل.  آالف  ثالثة  عن  يقل  ال  ما 
تقارير  السبت،  األفغانية، صباح  الداخلية  وزارة  نفت 
غارة  عن  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  انتشرت 
»فرانس  لوكالة  وقالت  كابل،  في  مسيرة  بطائرة 
برس« إن صاروخًا أصاب »منزاًل خاليًا«، في العاصمة 
مبكر  وقــت  وفــي  إصــابــات.  ــوع  وق عن  يسفر  ولــم 
ذبيح  »طالبان«  حكومة  باسم  الناطق  غرد  الثالثاء، 
في  منزاًل  استهدف  جوي«  »هجوم  عن  مجاهد،  اهلل 

حي شربور في كابل.
طبيعة  كشف  يتم  »لم  إنه  تغريدته  في  وقــال 
في  واالستخبارات  األمن  أجهزة  البداية.  في  الحادث 
في  وتوصلت  الحادث  في  حققت  اإلسالمية  اإلمارة 
طائرات  نفذته  الهجوم  أن  الى  األولية  تحقيقاتها 

أميركية«. مسيرة 
وتأتي هذه األنباء قبل شهر من الذكرى السنوية 
أفغانستان  من  األميركية  القوات  النسحاب  األولى 
التي  »طالبان«  حركة  سيطرة  تحت  البالد  وترك 
حاربت القوات الغربية على مدى العقدين الماضيين.
في  العملية،  هذه  تأتي  مختلف،  سياق  في  لكن 
المشكالت،  األميركية عديد  اإلدارة  فيه  تعاني  وقت 
فيها  تسببت  االقتصادي،  المستوى  على  خاصة 
بدخول  تهدد  التي  األوكرانية،   - الروسية  الحرب 
اإلجــراءات  مع  ركــود  حالة  في  األميركي  االقتصاد 
برفع  األميركي«،  »الفدرالي  يتخذها  التي  الصارمة 

أسعار الفائدة.
وقبل أيام رفع الفدرالي الفائدة بمقدار 75 نقطة 
المقدار،  بهذا  التوالي  على  الثانية  للمرة  أساس، 
مع  العام،  هذا  الفائدة  فيها  ترفع  مرة  رابع  وهي 
لتهدئة  بقوة  األميركي  المركزي  البنك  حكام  تحرك 
عقود،  أربعة  من  أكثر  منذ  التضخم  في  زيادة  أقوى 
وسجل  العالم.  في  اقتصاد  أكبر  في  للركود  تجنبًا 
في  انكماشًا جديدًا  األميركي  المحلي  الناتج  إجمالي 
دخول  مخاطر  من  يزيد  ما  السنة  من  الثاني  الربع 
مستوى  على  أيضًا  الركود.  في  عالمي  اقتصاد  أكبر 
من  لتقترب   ،%  3.6 إلى  نسبتها  فوصلت  البطالة 
منذ  األدنــى  كان  الــذي  الجائحة  قبل  ما  مستواها 
يواجهون صعوبة  العمل  أصحاب  يزال  وال  عامًا،   50
األميركي  الفدرالي  االحتياطي  لكن  التوظيف؛  في 
واإلنتاج  للنفقات  األخيرة  المؤشرات  إن  أخيرًا  قال 
في  ليس  األميركي  االقتصاد  أن  مضيفًا  تباطأت، 
الفدرالي عمدًا  االحتياطي  اآلن.  ويسعى  ركود  حالة 
األسعار،  على  الضغط  لتخفيف  االقتصاد  إبطاء  إلى 
في  جديدًا  قياسيًا  مستوى  التضخم  بلغ  حين  في 

يونيو، إذ بلغ 9.1 %.
ارتفاع  األميركي  الداخل  يعاني  فيما  هذا،  كل 
األميركي  الرئيس  محاوالت  مع  البنزين،  أسعار 
بمحاولة  عالميًا،  النفط  أسعار  لتهدئة  بايدن،  جو 
لزيادة  األوسط  الشرق  في  الشركاء  على  الضغط 
اإلنتاج، وهو ما ظهر في زيارته للسعودية واالجتماع 

مع قادة الخليج، في شهر يوليو الماضي.

مصري  طبيب  والــظــواهــري 
المطلوبين  أكبر  أحد  إلى  تحول 
من  اعــتــبــاره  بعد  العالم  فــي 
لهجمات  ــرة  ــدب ــم ال الــعــقــول 
في   2001 الــعــام  سبتمبر 
الواليات المتحدة، وتسلم زعامة 
مقتل  بعد  »القاعدة«  تنظيم 
باكستان  في  الدن  بن  أسامة 
الطبيب  أنه  كما   ،2011 العام 

الخاص لزعيم التنظيم السابق.
طبيبًا  الظواهري  والد  وكان 

جامع  في  إمامًا  وجــده  معروفًا 
انخرط  فيما  بالقاهرة،  األزهــر 
الحركات  في  االبــن  الظواهري 
ــة بــمــصــر فــي سن  ــي ــالم اإلس
عن  الكتب  عديد  ونشر  مبكرة، 
كانت  التي  اإلسالمية  األصولية 
للحركة  رمزًا  للكثيرين  بالنسبة 

الراديكالية. اإلسالمية 
الثمانينات  منتصف  ــي  وف
متوجهًا  مصر  الظواهري  غادر 
غرب  شمال  فــي  بيشاور  ــى  إل

تتمركز  كانت  حيث  باكستان، 
ــد االحـــتـــالل  الــمــقــاومــة ضـ

ألفغانستان. السوفياتي 
وبينما  الــوقــت،  ــك  ذل ــي  وف
اإلسالميين  المقاتلين  آالف  كان 
حدث  أفغانستان،  إلى  يتدفقون 
وأسامة  الظواهري  بين  اللقاء 
كان   1998 والعام  الدن،  بن 
على  موقعين  خمسة  من  واحدًا 
تدعو  التي  الدن  بن  »فتوى« 

لشن هجمات ضد األميركيين.

من هو الظواهري؟

استئناف تصدير الحبوب األوكرانية.. 
انفراجة للعالم بعد »أشهر عجاف«

يتعلق  فيما  وأفريقيا،  األوسط  الشرق  دول  خاصة  العالم،  على  مرت  عجاف،  أشهر 
أشهر،  ستة  قبل  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  إثر  على  والحبوب،  القمح  توفير  بصعوبة 
بوادر  لكن  الحبوب،  من  العالمية  اإلمدادات  من  كبيرة  نسبة  الدولتان  توفر  حيث 
أمل عادت من جديد مع استئناف أوكرانيا، اإلثنين، صادرات الحبوب للمرة األولى، 
منذ بداية الغزو، بإبحار أول سفينة من ميناء أوديسا بموجب اتفاق دولي سيسمح 

بالتخفيف من وطأة األزمة الغذائية العالمية.
البحر األسود،  الشمالي إلسطنبول على  الساحل  إلى قبالة  الشحنة،  فيما وصلت 
مساء الثالثاء، وفتش السفينة »رازوني« التي ترفع علم سيراليون، مسؤولون روس 
وأوكرانيون، األربعاء، قبل تسليم شحنتها البالغة 26 ألف طن من الذرة إلى طرابلس 

في شمال لبنان، كما أوضحت وزارة الدفاع التركية.
ومنذ بدء الغزو الروسي، علقت آالف أطنان الحبوب في الموانئ األوكرانية، فيما 
 25 إلى   20 بتصدير  يسمح  الذي  االتفاق  الماضي،  الشهر  وموسكو  كييف  وقعت 

مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع التركية: »غادرت السفينة ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس 
وستواصل  أغسطس.  من  الثاني  في  إسطنبول  إلى  تصل  أن  وينتظر  لبنان..  في 
وكالة  بحسب  إسطنبول«،  في  ستتم  تفتيش  عمليات  إثر  وجهتها  إلى  طريقها 

»فرانس برس«.
وأشار وزير البنية التحتية األوكرانية أولكسندر كوبراكوف، إلى أن السفينة تحمل 

26 ألف طن من الذرة.

ترحيب أممي ودولي باستئناف تصدير الحبوب األوكرانية
من جانبه رحب األمين العام لألمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس »بحرارة«، بمغادرة 
استئناف صادرات  أن يحقق  أمله في  أوديسا، معربًا عن  ميناء  أوكرانية  أول سفينة 

الحبوب األوكرانية »االستقرار والمساعدة الضروريين لألمن الغذائي العالمي«.
بالنسبة  انفراج  »يوم  إلى  كوليبا  ديميترو  األوكراني  الخارجية  وزير  أشار  كذلك، 
مضيفًا  وأفريقيا«،  وآسيا  األوسط  الشرق  في  ألصدقائنا  بالنسبة  خصوصًا  للعالم، 
جنوب  في  أوديسا،  لمغادرة  دورها«  »تنتظر  بالحبوب  محملة  أخرى  سفينة   16 أن 

أوكرانيا.
بيسكوف،  دميتري  الناطق  وقال  سفينة،  أول  بإبحار  أيضًا  الكرملين  ورحب 
إيجابي جدًا. فرصة جيدة الختبار  أول سفينة، فهذا  لمغادرة  للصحفيين: »بالنسبة 

فاعلية اآلليات التي تم االتفاق عليها خالل المحادثات في إسطنبول«.
أما االتحاد األوروبي، فدعا إلى »التنفيذ الكامل« لالتفاق الذي جرى التوصل إليه 
في إسطنبول الستئناف الصادرات األوكرانية، حسبما أعلن الناطق باسم وزير خارجيته 
جوزيب بوريل، وقال الناطق باسم االتحاد األوروبي، بيتر ستانو: »هذه خطوة أولى 
مهمة للغاية ومرحب بها، ونتطلع إلى التنفيذ الكامل لالتفاقية واستئناف الصادرات 
حصار  بسبب  العالم«،  أنحاء  جميع  في  الغذاء  بأزمة  المتأثرين  للعمالء  األوكرانية 

روسيا للموانئ األوكرانية.
لـ»دورها  تركيا  ستولتنبرغ،  ينس  األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  وشكر 

المحوري« في إتمام االتفاق، ودعا بدوره إلى تطبيق كامل لالتفاق.
ويسمح االتفاق الموقع في إسطنبول في 22 يوليو بين روسيا وأوكرانيا وتركيا 

واألمم المتحدة، باستئناف الصادرات األوكرانية تحت إشراف دولي.
ووقعت اتفاقية مماثلة تضمن لموسكو تصدير منتجاتها الزراعية واألسمدة، على 

الرغم من العقوبات الغربية.
العالمية  الغذاء  أزمة  من  التخفيف  في  االتفاقيتان  هاتان  تساعد  أن  ويتوقع 
العالم في ظل إغالق الموانئ  التي أسهم فيها ارتفاع األسعار في بعض أفقر دول 

األوكرانية بسبب الصراع مع روسيا.

الصين،  اللهجة من  وتهديدات شديدة  لتحذيرات  تحدٍ  في 
حطت طائرة رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي، 
في مطار سونغشان، بتايوان، مساء الثالثاء، في وقت تصاعد 
مسؤولة  أرفع  لتكون  العظميين،  القوتين  بين  التوتر  فيه 
تخفِ  لم  بينما  عامًا،   25 منذ  تايوان  تزور  منتخبة  أميركية 
بكين أنها تعتبر وجودها بمثابة استفزاز كبير يجعل المنطقة 
المسؤولة  وصول  مباشرة  مشاهد  أظهرت  توتر.  حالة  في 
وكان  أميركية،  عسكرية  طائرة  متن  على  عامًا   82 البالغة 
في استقبالها في مطار سونغشان وزير الخارجية جوزيف وو، 

بحسب وكالة »فرانس برس«.
الرسمي على »تويتر« بعد لحظات  وغرد حساب بيلوسي 
أميركا  التزام  تكرس  تايوان  إلى  وفدنا  »زيارة  من وصولها: 
الثابت بدعم الديمقراطية النابضة في تايوان«، مضيفة أن 
السياسات  مع  األحــوال«  من  حال  بأي  تتعارض  »ال  زيارتها 

األميركية تجاه تايوان وبكين.
لم  آسيا،  في  جولة  ضمن  كانت  لتايوان  بيلوسي  وزيارة 
تستبقها بالتأكيد على زيارة تايبيه، لكن رجحتها العديد من 
وسائل اإلعالم واألميركية والتايوانية، مما تسبب في تصاعد 

غضب بكين على مدى أيام.
وتواكبًا مع الزيارة، قال جيش التحرير الشعبي إنه في »حالة 
العسكرية  العمليات  من  سلسلة  و»سيشن  قصوى«  تأهب 

المحددة الهدف ردًا على الزيارة«.
الذين  »أولئك  الصينية:  الخارجية  وزارة  قالت  جانبها  من 
يلعبون بالنار سيهلكون بها«. بينما تعتبر بكين تايوان جزءًا 
من أراضيها، وتعلن أنها تريد استردادها بالقوة إن اقتضى 
األمر. وتسعى بكين إلبقاء تايوان معزولة عن المسرح الدولي 

وتعارض قيام الدول بمبادالت رسمية مع تايبيه.

الرئيس  مع  الماضي  األسبوع  هاتفية  مكالمة  وخــالل 
الواليات  جينبيغ  شي  الرئيس  حذر  بايدن،  جو  األميركي 

المتحدة من »اللعب بالنار« بشأن تايوان.
وبينما يفهم أن البيت األبيض يعارض محطة لبيلوسي في 
تايوان، قال الناطق باسمه جون كيربي، اإلثنين، إن لبيلوسي 
»ما من  الصحفيين:  أمام  تايوان«، موضحًا  زيارة  في  »الحق 
بالعقيدة  تخل  ال  محتملة  زيارة  بتحويل  بكين  لتقوم  سبب 
أن  مؤكدًا  أزمــة«،  إلى  طويل،  زمن  إلى  العائدة  األميركية 

السياسات األميركية تجاه تايوان لم تتغير.
مع  ذاتي  بحكم  تتمتع  التي  حكومتها  دعم  يعني  وهذا 
االعتراف الدبلوماسي ببكين وليس بتايبيه، ومعارضة إعالن 

استقالل رسمي من تايوان، أو استيالء الصين عليها بالقوة.
زيارة  منذ  تايوان  تزور  أميركية  مسؤولة  أعلى  وبيلوسي 

سلفها نيوت غينغريتش العام 1997.

روسيا: زيارة بيلوسي لتايوان »استفزاز واضح«
اتخاذ  الصين  حق  من  إن  الثالثاء،  موسكو،  قالت  فيما 
لتايوان  بيلوسي  زيارة  ووصفت  سيادتها،  لحماية  إجــراءات 
بأنها »استفزاز واضح«. ورفضت الصين إدانة الغزو الروسي 
ألوكرانيا، واتهمت بتوفير غطاء دبلوماسي للكرملين، ونددت 

بالعقوبات الغربية ومبيعات األسلحة لكييف.
20 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تمييز الهوية

وأعلن مسؤولون في تايبيه أن أكثر من 20 طائرة عسكرية 
الجوي  الدفاع  ألغراض  الهوية  تمييز  منطقة  دخلت  صينية 

لتايوان )أديز( الثالثاء، في تصعيد خطير أثناء زيارة بيلوسي.
»تويتر«،  على  بيان  في  الجزيرة  في  الدفاع  وزارة  وقالت 
»دخلت 21 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي.. إلى جنوب 

غرب منطقة أديز في تايوان في 2 أغسطس 2022«.
اإلقليمي  الجوي  المجال  عن  مختلفة  ــز«  »أدي ومنطقة 
لتايوان لكنها تشمل منطقة أكبر بكثير تتداخل مع جزء من 
»منطقة تمييز الهوية ألغراض الدفاع الجوي« التابعة للصين 

وحتى بعض أجزاء البر الرئيسي.

كل األنظار على تايوان
الزيارة  بسبب  تايوان  نحو  مصوبة  العالم  أنظار  وكانت 
وتصعيد الصين في لهجتها، ال سيما عندما غادرت بيلوسي 
كوااللمبور، الثالثاء، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي 

إسماعيل صبري ووزير الخارجية سيف الدين عبداهلل.
وكان عدد كبير من األشخاص يتتبعون على موقع »فاليت 
رادار«، مسار الطائرة العسكرية األميركية التي كانت تقلها، 
االتصال  في  أعطااًل  واجهوا  إنهم  المستخدمين  وقال بعض 
الصين  بحر  تجنب  دائريًا  مسارًا  الطائرة  وسلكت  بالشبكة. 
الجنوبي، التي تطالب بكين بالسيادة عليه، قبل أن تتجه نحو 

الساحل الشرقي للفليبين.
واقتصرت  للزيارة  اإلعالمية  التغطية  على  قيود  وفرضت 
المعلومات على بعض البيانات المقتضبة لتأكيد لقاءات مع 
مسؤولين. وتضمن برنامج جولتها محطة في كوريا الجنوبية 
واليابان، لكن احتماالت زيارة تايوان استأثرت باالنتباه، وقبل 
وصولها لزمت حكومة تايبيه الصمت بشأن احتماالت الزيارة، 

رغم نشر وسائل إعالم محلية تقارير تؤكد الزيارة.
»تايبيه  العاصمة،  في  الشهيرة  السحاب  ناطحة  وُأضيئت 
101« بعبارة »رئيسة مجلس النواب بيلوسي.. شكرًا« مساء 

الثالثاء قبل وصول طائرتها.
ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة في 

ظل تهديد دائم من تعرض الجزيرة الجتياح صيني، واشتدت 
إذ جعل  الرئاسة،  إلى  المخاوف مع وصول شي جينبينغ  هذه 

األخير، توحيد األراضي الصينية في قلب أولوياته.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم وانغ 
أن  ينبغي  الزيارة: »ال  قبل  لوكالة »فرانس برس«،  تينغ-يو 
تقرر بكين من يمكنه زيارة تايوان أو كيف يجب أن تتفاعل 
الترهيب  أن  »أعتقد  مضيفًا:  تايوان«،  مع  المتحدة  الواليات 

المفتوح الذي تمارسه الصين له تأثير عكسي«.
لكن »احتمال نشوب حرب أو وقوع حادث خطير، ضئيل«، 
بحسب مديرة منطقة آسيا لدى صندوق مارشال األلماني في 

الواليات المتحدة »بوني غليزر«.
)الصين(  تتخذ  أن  احتمال  »لكن  تغريدة:  في  وأضافت 
سلسلة من اإلجراءات العسكرية واالقتصادية والدبلوماسية 

إلظهار قوتها وتصميمها، ليس بطفيف«.
وأعلن مجلس الزراعة في تايبيه، الثالثاء، أن الصين علقت 
السمك  منتجات  ومنها  التايوانية  المنتجات  بعض  استيراد 
عن  بالحديث  خطوتها  بررت  بكين  وأن  والعسل،  والشاي 
مخالفات تنظيمية. واستبقت زيارة بيلوسي بأنشطة عسكرية 
مرتبط  نزاع  نشوب  مخاطر  يؤكد  ما  المنطقة  في  كثيفة 
مناوراته  أهم  التايواني  الجيش  أجرى  أيام،  وقبل  بتايوان. 
العسكرية السنوية شملت اعتراضات وهمية لهجمات صينية 
تدريبات  بعدها  الصين  نظمت  ذلك،  على  وردًا  محتملة، 
عسكرية »بالذخيرة الحية« في مضيق تايوان قرب السواحل 

الصينية.
حاملة  أن  تغريدة  في  السابع  األميركي  األسطول  وأعلن 
المنطقة  تجوب  التي  ريغان«  رونالد  إس  إس  »يو  الطائرات 

منذ بداية يوليو، موجودة في بحر الفلبين جنوب تايوان. ● نانسى بيلوسى تصل تايوان

بيلوسي تصل إلى تايوان.. رغم التهديدات الصينية 
واملناورات الدبلوماسية األميركية
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●  امرأة أدلت بصوتها في مركز اقتراع في أريانة ، بالقرب من تونس العاصمة

العراق على صفيح ساخن.. أنصار الصدر يقتحمون البرملان والكاظمي يدعو لحوار وطني
بعد  طاحنة،  سياسية  أزمة  وقع  على  العراق  يعيش 
مبنى  الصدري  للتيار  مناصرين  متظاهرين  اقتحام 
البرلمان العراقي، السبت، للمرة الثانية خالل أقل من 
أسبوع، بينما ُأطلقت دعوات أخرى للتظاهر جاءت من 
في  األمنية،  القوات  لتضع  السياسيين،  المنافسين 

حالة تأهب، والعراق بالكامل في حالة غليان.
بأن  بيان،  في  العراقية،  الصحة  وزارة  وأفــادت 
مؤسسات الوزارة استقبلت 125 جريحًا، 100 منهم 
أنصار  اقتحام  خالل  األمن،  رجال  من  و25  مدنيون 
األمن  قوات  أطلقت  بعدما  النواب،  مجلس  الصدر 

الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.
في  السياسيين  خصومه  مرشح  الصدر  ويرفض 
»اإلطار التنسيقي«، لرئاسة الوزراء، بعدما ترك لهم 
مهمة تشكيل الحكومة، إثر استقالة نواب تياره الـ73 
من البرلمان، في واحدة من خطواته المفاجئة التي 
اعتاد القيام لها، وفق تقرير لوكالة »فرانس برس«.

العراقي  الــوزراء  رئيس  حذر  اآلخر،  الجانب  على 
احتقانًا  يشهد  العراق  أن  من  الكاظمي،  مصطفى 
عدم  إلــى  داعــيــًا  وخيمة،  بعواقب  ينذر  سياسيًا 
االنسياق وراء »االتهامات ولغة التخوين«، والجلوس 

على طاولة حوار وطني.
»القوات  إلــى  موجه  بيان  في  الكاظمي  ودعــا 
والمتظاهرين  المتظاهرين..  »حماية  إلى  األمنية«، 
كلمة  في  وقال  حراكهم«،  في  السلمية  التزام  إلى 
السياسية  الكتل  تجلس  أن  بد  »ال  التلفزيون:  عبر 
وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين، ويجب 
االبتعاد عن لغة التخوين واالقصاء.. أدعو الجميع إلى 
التحلي بالهدوء والصبر والعقالنية وعدم االنجرار إلى 
التصادم، وأدعو المواطنين إلى عدم االصطدام مع 

القوى األمنية واحترام مؤسسات الدولة«.
محمد  العراقي  النواب  مجلس  رئيس  وأعلن 
جلسات  عقد  »تعليق  السبت  بيان  في  الحلبوسي 

مجلس النواب حتى اشعار آخر«، داعيًا »القائد العام 
الالزمة لحماية  التدابير  اتخاذ  إلى  المسلحة  للقوات 
أدعوهم  الذين  المتظاهرين،  وحماية  المؤسسات، 
إلى الحفاظ على سلميتهم وحفظ ممتلكات الدولة«، 

بحسب وكالة »فرانس برس«.
طلب  الثالثاء،  يوم  وتحديدًا  أيام،  بأربع  وبعدها 
إخالء  مناصريه  من  الصدري  التيار  في  مسؤولون 
العاصمة بغداد،  البرلمان في  التصويت داخل  قاعة 

ومواصلة اعتصامهم في محيط المبنى.
المقرب من الصدر  العراقي،  وطلب محمد صالح 
العراقي،  البرلمان«  مبنى  بـ»إخالء  تغريدة  في 
ومقترباته  البرلمان  وحول  أمام  االعتصام  و»تحول 
خالل مدة أقصاها 72 ساعة«، بحسب وكالة فرانس 

برس.
أن  الحقًا  أكد  الصدري  التيار  في  مسؤواًل  لكن 
وقاعة  التصويت  قاعة  مغادرة  تشمل  التوجيهات 
رئيسية أخرى في المبنى فقط، مع البقاء في باحته 

الداخلية.
السياسية  األزمة  أن  يبدو  التطورات،  هذه  ومع 
على  أشهر  عشرة  فبعد  تعقيدًا،  تزداد  العراق  في 
 ،2021 أكتوبر  في  المبكرة  التشريعية  االنتخابات 
عن  العجز  ظل  في  تامًا  سياسيًا  شلاًل  البالد  تشهد 
حكومة  وتشكيل  للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب 

جديدة.
أغلبية  حكومة  تشكيل  بداية  يريد  الصدر  وكان 
لم  لكن  وكردية،  سنية  أحزاب  مع  متحالفًا  وطنية، 
يتمكن من تحقيق األغلبية الضرورية في البرلمان، 
فيما يرفض ترشيح محمد شياع السوداني )52 عامًا( 
الذي قدمه »اإلطار التنسيقي« الذي يجمع كتل بينها 

فصائل موالية إليران.
رسائل  »تويتر«،  منصة  عبر  الصدر،  ويطلق 
صالت  له  أن  من  الرغم  وعلى  كثيرة،  سياسية 
غضب  تعليقاته  تثير  ما  غالبًا  إيــران،  في  وعالقات 
في  يتردد  ال  إذ  طــهــران،  من  المقربين  أولئك 

أنصار  ودعوة  »الميليشيات«،  بحل  مثاًل  المطالبة 
الحشد الشعبي، الفصائل الموالية إليران، إلى وقف 
الضغط، خاصة أنها رفضت نتائج االنتخابات بعدما 

سجلت الكتلة الممثلة لها، »الفتح«، تراجعًا.
»اإلطـــار  تحالف  أطــلــق  متصل  ســيــاق  وفيما 
التنسيقي« الذي يجمع فصائل شيعية موالية إليران، 
مناصروه  قال  للتظاهر،  دعــوات  الصدر،  منافس 

بحسب  فئة«،  أو  شخص  ضد  موجهة  »ليست  إنها 
»فرانس برس«.

السبت،  بيان  في  التنسيقي«،  »اإلطــار  وأعــرب 
األخيرة، »خصوصًا  األحداث  البالغ« من  »القلق  عن 
التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس 
المؤمنة  العراقي  النواب«، وطالب »جماهير الشعب 
بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر 

السلمي دفاعًا عن الدولة وشرعيتها«.

قلق أممي من تطورات األوضاع في العراق
فيما دعا ناطق باسم األمين العام لألمم المتحدة 
الوضع«،  إلى »تهدئة  األطراف  أنطونيو غوتيريس، 
وقال في بيان إن »األمين العام يحض جميع األطراف 
وتشكيل  خالفاتهم  تجاوز  على  الفاعلين  وجميع 

حكومة وطنية فاعلة، من خالل حوار سلمي وشامل.. 
دون مزيد التأخير«.

المتهم  الصدر  مقتدى  الشيعي  الزعيم  يزال  وال 
بأنه سريع الغضب، يحتفظ بهالة رجل الدين، وبدور 
في  السياسي  التوازن  في  الراجحة  الكفة  يشكل 
يحبس  حاجبيه،  ويعقد  سبابته  يرفع  فحينما  البالد، 
المعمم،  الدين  رجل  الصدر  وأظهر  أنفاسه.  العراق 
يتمتع  زال  ما  أنه  السياسيين  لخصومه  جديد،  من 
بقاعدة شعبية واسعة، وأنه قادر على حشد مناصريه 

من أجل الدفع بأجندته في المشهد السياسي.
مجلس  داخــل  المعتصمون  مناصروه  ويؤكد 
لن  وأنهم  لزعيمهم،  »طاعًة«  هناك  أنهم  النواب، 

يغادروا إال إذا طلب منهم ذلك.

التصعيد المستمر مقلق للغاية
وكتبت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق: »إن 
العقل  أصوات  لذا  للغاية،  مقلق  المستمر  التصعيد 
العنف.. وعليه، نشجع  لمنع مزيد  والحكمة ضرورية 
كافة األطراف على خفض التصعيد من أجل مصلحة 

العراقيين كافة«.
أحد  يقود  ــذي  ال العامري،  هــادي  قــال  بــدوره، 
مناشدًا  إليــران،  الموالية  الشعبي  الحشد  فصائل 
جميعًا  »أدعوكم  التنسيقي:  واإلطار  الصدري  التيار 
والتأني،  النفس  وضبط  التهدئة  نهج  اعتماد  إلى 
وترجيح أسلوب الحوار والتفاهم البناء من أجل تجاوز 

الخالفات«.
األزمــة  من  الخروج  عن  عاجزًا  العراق  ويبدو 
المحاوالت  نتيجة  إلــى  تفِض  لم  إذ  السياسية 
بين  للوزراء  رئيس  وتسمية  للتوافق  والمفاوضات 
األطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي 
منذ العام 2003، وغالبًا ما يكون المسار السياسي 
االنقسامات  بسبب  العراق،  في  وطوياًل  معقدًا 
مجموعات  وتأثير  المتعددة  واألزمـــات  الــحــادة 

مسلحة نافذة.

العراق–وكاالت

استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بني لبنان وإسرائيل
هدنة جديدة في اليمن.. تعطي 

بارقة أمل في تسوية سلمية للنزاع
التطورات  الماضي،  يوليو  بداية  منذ  تسارعت 
لبنان  بين  البحرية  الحدود  ترسيم  بملف  المرتبطة 
التي  المباشرة  المفاوضات غير  وإسرائيل، من خالل 

تتوسط فيها الواليات المتحدة األميركية.
إنتاج  سفينة  وصــول  إثر  المفاوضات،  توقف  فبعد 
وتخزين على مقربة من حقل »كاريش«، الذي تعتبر 
بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدًا لبدء 
باستئناف  أخيرًا  بيروت  طالبت  منه،  الغاز  استخراج 
المفاوضات بوساطة أميركية، بحسب وكالة »فرانس 

برس«.
وأعرب الوسيط األميركي آموس هوكستين، اإلثنين، 
عن تفاؤله بإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة 
بين لبنان وإسرائيل، بما يمهد لتوصل البلدين إلى 

اتفاق إزاء ترسيم الحدود البحرية في الفترة المقبلة.
في  مشاركته  عقب  للصحفيين  هوكستين،  وقــال 
مع  عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس  عقده  اجتماع 
رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف 
الرئاسي: »ما زلت متفائاًل  نجيب ميقاتي في القصر 
األسابيع  طيلة  فعلنا  كما  مستمر،  تقدم  بإحراز 
الماضية، وأتطلع قدمًا للعودة إلى المنطقة والتمكن 

من المضي في الترتيبات النهائية«.
وحمل هوكستين الذي زار لبنان للمرة الثانية في أقل 
من شهرين، اقتراحًا إسرائيليًا ردًا على مقترح قدمه 

لبنان في يونيو، حول ترسيم الحدود.
لبنان  بين  انطلقت  التي  المفاوضات  وتوقفت 
مايو  في  أميركية،  بوساطة   ،2020 العام  وإسرائيل 
من العام الماضي، جراء خالفات حول مساحة المنطقة 

المتنازع عليها.
لدى  المحادثات  تقتصر  أن  المفترض  من  وكــان 
انطالقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترًا 
مربعة تُعرف حدودها بـ»الخط 23«، بناًء على خريطة 
لكن  المتحدة،  األمم  إلى   2011 العام  لبنان  أرسلها 
لبنان اعتبر الحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات 
بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا  خاطئة، وطالب 
»كاريش«  حقل  من  أجــزاء  تشمل  إضافية  مربعة 

وتُعرف بـ»الخط 2«9.
وفي مقابلة مع قناة »إل. بي.سي.آي« المحلية مساء 

في بارقة أمل الستمرار حالة الهدوء التي تعيشها 
اليمن، أعلنت األمم المتحدة مساء األربعاء، تمديد 
أن  مضيفة  إضافيين،  شهرين  البالد  في  الهدنة 
الدامي،  النزاع  طرفي  من  التزامًا  يتضمن  االتفاق 
بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع 

في أسرع وقت ممكن.
وقال المبعوث األممي لليمن هانس غروندبرغ، 
اتَفَقا  الطرفين  أن  أعلن  أن  »يسعدني  بيان،  في 
على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين 
إضافيين، من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 

2022«، بحسب وكالة »فرانس برس«.
الحالية،  الهدنة  مــدة  انتهاء  قبيل  وأضــاف 
»يتضمن هذا التمديد للهدنة التزامًا من األطراف 
بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع 

في أسرع وقت ممكن«.
والحوثيون،  اليمنية  الحكومة  وافقت  أن  وسبق 
مطلع يونيو، على تمديد لشهرين إضافيين للهدنة 
التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، وأسهمت بشكل 
فاعل في خفض حدة المعارك في نزاع تقول األمم 

المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
بين   2014 العام  منذ  اليمن  في  النزاع  ويدور 
ومناطق  صنعاء  على  يسيطرون  الذين  الحوثيين، 
الحكومة  وقوات  وغربها،  البالد  شمال  في  أخرى 
السعودية،  بقيادة  عسكري  تحالف  من  المدعومة 
األشخاص  آالف  مئات  بمقتل  الحرب  تسببت  فيما 
األمم  وفق  تداعياتها،  بسبب  أو  مباشر  بشكل 
المتحدة. ويتهدد خطر المجاعة الماليين من سكان 
الكثير من سكان  اليمن، فيما يحتاج آالف، بينهم 
عالج  إلى  الحوثيين،  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
طبي عاجل غير متوافر في البلد الذي تعرضت بنيته 
التحتية للتدمير، ويعتمد نحو 80 % من سكان اليمن 
المساعدات  على  نسمة  مليون   30 عددهم  البالغ 

لالستمرار.
وقال غروندبرغ إن مقترح الهدنة الموسع »سوف 
آلية  على  اتفاق  إلى  التوصل  أمــام  المجال  يتيح 
صرف شفافة وفعالة لسداد رواتب موظفي الخدمة 

اإلثنين، أكد هوكستين أن حقل »كاريش« شهد خالل 
النشاط  من  هائاًل  »قــدرًا  الماضية  التسع  السنوات 
من دون أي انتباه له«، موضحًا أن »ما نركز عليه هو 
كيف نصل إلى حل يسمح إلسرائيل باالستمرار )في 
الطاقة«.  إلى سوق  والدخول  البدء  وللبنان  كاريش( 
واستبق عون االجتماع مع هوكستين، بالتأكيد على أن 
هدف المفاوضات »الحفاظ على حقوق لبنان والوصول 
من خالل التعاون مع الوسيط األميركي إلى خواتيم 
تصون حقوقنا وثرواتنا، وتحقق فور انتهاء المفاوضات 

فرصة إلعادة انتعاش الوضع االقتصادي في البالد«.

عرض إسرائيلي يعتبر »تنازاًل بالنسبة للطرفين«
ووصف مسؤول إسرائيلي، طلب عدم كشف، اسمه، 
لوكالة »فرانس برس«، األحد، زيارة هوكستين بأنها 
»لحظة الحقيقة«، مشيرًا إلى أن األخير يحمل عرضًا 

إسرائيليًا يعتبر »تنازاًل بالنسبة للطرفين«.
تطوير  »للبنان  ذاته،  المصدر  وفق  العرض،  ويتيح 
الحفاظ  مع   )...( عليها  المتنازع  المنطقة  في  الحقل 
على مصالح إسرائيل االقتصادية«، موضحًا أن الحقل 
هو »حقل صيدا«، الذي يعرف في لبنان بـ»حقل قانا«. 
ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها »الخط 23« مع 
»الخط 1«، وهو »الخط الذي أودعته إسرائيل األمم 

المتحدة، ويمتد أبعد من »الخط 23«.
تكتم على مضمون الشروط اإلسرائيلية

منتظم،  بشكل  المدنيين  والمتقاعدين  المدنية 
وفتح الطرق في تعز )جنوب غرب( ومحافظات أخرى، 
وإلى مطار  السفر من  المزيد من وجهات  وتسيير 
عبر موانئ  تدفقه  وانتظام  الوقود  وتوفير  صنعاء، 

الحديدة« )غرب(.
يوفر  »أن  الموسع  االتفاق  شأن  من  أن  واعتبر 
أيضًا الفرصة للتفاوض على وقف إطالق نار شامل 
وللتحضير  واالقتصادية،  اإلنسانية  القضايا  وعلى 
الستئناف العملية السياسية بقيادة اليمنيين، تحت 
مستدام  إلى سالم  للوصول  المتحدة  األمم  رعاية 

وعادل«.
السالم  من  حالة  في  اليمن  الهدنة،  وأدخلت 
الموقت، بعدما مزقته الحرب، لكن إغالق الطرق ما 
زال يمثل قضية إنسانية رئيسية، فيما تم عقد عدة 
جوالت من المحادثات في األردن من قبل المبعوث 
لكن  غروندبرغ،  هانس  المتحدة  لألمم  الخاص 
المتحاربين يترددون في إعادة فتح الطرق خوفًا من 
أن يفيد ذلك الجانب اآلخر عسكريًا، خصوصًا في تعز 

التي تسيطر عليها الحكومة ويحاصرها الحوثيون.
المناطق  بين  للغاية  صعبة  المرور  وحركة 
الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون، التي تمثل 
30 % من اليمن ويعيش فيها 70 % من السكان، 
وبين المناطق الموالية، حيث تصل غالبية البضائع.

استئناف رحالت تجارية من مطار صنعاء الدولي

اللبنانية الصادرة في الساعات  التصريحات  وعكست 
األخيرة »إيجابية« في التعاطي مع ما حمله هوكستين، 
وسط تكتم على مضمون الشروط اإلسرائيلية. وأكد 
المكلف من  إلياس بو صعب،  البرلمان  نائب رئيس 
عون متابعة ملف التفاوض، اإلثنين، أن »الفجوة في 
الخالفات الموجودة في هذا الملف قد ضاقت والفترة 
األميركي  الوسيط  عودة  عن  تفصلنا  التي  الزمنية 
نتيجة  »نرى  أن  آماًل  قصيرة«،  ستكون  بيروت  إلى 
خالل األسابيع القليلة المقبلة في هذا المجال«. وأكد 
عبداهلل  األعمال  تصريف  حكومة  في  الخارجية  وزير 
بو حبيب، عقب استقباله هوكستين، أن المفاوضات 
إلى خواتيمها«، مضيفًا:  »باتت قريبة من أن تصل 
واستبق  هائل«.  تقدم  ربما  ملحوظ..  تقدم  »ثمة 
األبرز  والسياسية  العسكرية  القوة  اهلل«،  »حــزب 
فيديو،  شريط  بنشر  هوكستين  وصول  البالد،  في 
فيه  يرصد  إنه  قال  ثانية،  و16  دقيقة  مدته  األحد، 
المنصة وسفنًا أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز في 
تاريخين مختلفين، ويفصل الشريط حجم كل سفينة 

وإحداثياتها.
وتعليقًا على ذلك، أكد هوكستين أن »الدبلوماسية 
النزاع،  الوحيدة لتسوية  الطريقة  والمفاوضات« هي 
التسبب  خطر  على  ينطوي  آخر  أمر  »أي  أن  موضحًا 
ويمكنه  للمفاوضات،  المدروس  غير  الضرر  ببعض 

وضع حد لها«.

وأتاحت الهدنة استئناف رحالت تجارية من مطار 
المساعدات  لرحالت  فقط  المفتوح  الدولي  صنعاء 
منذ 2016، إلى عمان والقاهرة، كما مكنت ناقالت 
النفط من الرسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة 
أتباع الحوثي، في مسعى لتخفيف حدة النقص الحاد 

في الوقود.
وأكد المبعوث األممي في بيانه »ما زال الهدف 
الرئيسي من الهدنة الحالية توفير انفراجة ملموسة 
للمدنيين في البنود التي تتضمنها الهدنة، وإيجاد 
بيئة مواتية لبلوغ تسوية سلمية للنزاع من خالل 

عملية سياسية شاملة«.
األطراف لضمان  مع  انخراطه  إنه سيكثف  وقال 
التنفيذ الكامل »لجميع التزامات األطراف بالهدنة، 
العدد  تنفيذ  ذلك  في  بما  المقبلة،  األسابيع  خالل 
الوجهات  إلى  وانتظامها  الجوية  للرحالت  الكامل 
المتفق عليها من مطار صنعاء الدولي وإليه، وكذلك 
عدد سفن الوقود التي تدخل إلى ميناء الحديدة كما 

ينص عليه اتفاق الهدنة«.
حول  تقدم  إحراز  أيضًا  المهم  »من  أنه  واعتبر 
لتسهيل  أخرى  محافظات  وفي  تعز  في  طرق  فتح 
ورجال  نساء  من  اليمنيين  ماليين  حركة  حرية 
وأطفال وتسهيل تدفق السلع أيضًا. يستحق سكان 
الهدنة  عليهم  تعود  أن  األخرى  والمحافظات  تعز 

بالمنفعة من كافة جوانبها«.

»تقدم ملحوظ« وتفاؤل الوسيط األميركي وترقب من »حزب الله«

●  الرئيس اللبناني ميشال عون متوسطًا رئيس مجلس النواب نبيه بري )يسار( ورئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي، خالل االجتماع مع السفيرة األميركية دوروثي شي والوسيط 

●  مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ خالل مؤتمر صحفي في صنعاء في الثامن من يونيو 2022 )أ ف ب(األميركي آموس هوكستين في قصر بعبدا في 1 أغسطس 2022. )أ ف ب(

لبنان – وكاالت
عواصم العالم–وكاالت

● مناصرو التيار الصدري في البرلمان العراقي  )وكالة األنباء الرسمية العراقية(
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مليار دوالر
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العالم نتيجة الكوارث الطبيعية في 
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ناقش اجتماع حكومي جهود ضمان االستقرار المالي والنقدي 
في ليبيا، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

الرئاسي  المجلس  رئيس  الثالثاء،  عقد  الذي  االجتماع  حضر 
حكومة  ورئيس  الكوني،  موسى  المجلس  وعضو  المنفي،  محمد 

الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.
وخلص االجتماع إلى التأكيد على »ضرورة استمرار الحفاظ على 
للوصول  الحساسة،  المرحلة  هذه  في  للدولة  المالي  االستقرار 
برلمانية  انتخابات  إجراء  الليبي في  الشعب  تطلعات  تحقيق  إلى 

ورئاسية«، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.
وجاء االجتماع بعد ساعات من انفجار شاحنة وقود في منطقة 

الزوية ببلدية بنت بية بالجنوب.

اجتماع حكومي لبحث االستقرار النقدي

أول سفنية محملة بالحبوب 
تتحرك من ميناء أوديسا 
األوكرانيا إلى مرفأ 
طرابلس في لبنان

وزير البنية التحتية 
األوكرانية 
اولكسندر كوبراكوف

72
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.8818دوالر أميركي
4.9667يورو

5.9411الجنيه االسترليني
1.2989الريال السعودي
1.3291درهم إماراتي
0.7231اليوان الصيني

2022  /8/3 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

األغذية الوسط- عبدالرحمن أميني برنامج  رئيس  قال  جانبه،  من 
»مخاطر  هناك  إن  بيزلي،  ديفيد  العالمي، 
بشكل  األرقام  هذه  ارتفاع  من  حقيقية 
أزمة  أن  مضيفًا  المقبلة«،  األشهر  في  أكبر 
تفاقمت  التي  واألسمدة  والوقود  الغذاء 
تؤدي  أن  يمكن  أوكرانيا  في  الحرب  بسبب 
العالمي  االستقرار  زعزعة  وإلى  مجاعة  إلى 
مسبوق،  غير  نطاق  على  الجماعية  والهجرة 
الكارثة  هذه  لتجنب  اليوم  التحرك  »وعلينا 

التي تلوح في األفق«.
الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وقال 
 11 إن  أدهانوم،  تيدروس  د.  العالمية، 
مليون شخص يموتون كل عام بسبب النظم 
ارتفاع  أن  واعتبر  الصحية.  غير  الغذائية 
األمر  هذا  أن  »يعني  الغذائية  المواد  أسعار 
منظمة  دعم  إلى  مشيرًا  سوءًا«،  سيزداد 
لتحسين  البلدان  جهود  العالمية  الصحة 
الضرائب  فرض  خالل  من  الغذائية  النظم 
الخيارات  ودعم  الصحية  غير  األطعمة  على 
التسويق  من  األطفال  وحماية  الصحية، 

الواضحة. التغذية  الضار، وضمان ملصقات 
تكون  أن  المحتمل  فمن  التقرير،  وبحسب 
تكلفة  أقل  ستكون  الصحية  الغذائية  النظم 
الموارد  تخصيص  الحكومات  أعادت  إذا 
المغذية  األطعمة  إنتاج  لتحفيز  المستخدمة 
الحكومات  دعا  فيما  واستهالكها،  وتوريدها 
الحواجز  لتقليل  الجهود  مزيد  بذل  إلى 
أسعار  خفض  على  سيساعد  مما  التجارية، 
األطعمة المغذية، مثل الفاكهة والخضراوات.

 16 بنسبة  ليبيا  في  الغذاء  أسعار  ارتفعت 
التي  األوكرانية   - الروسية  الحرب  بعد   %
حسب  الماضي،  فبراير  أواخر  في  اندلعت 
»ريتش«  مبادرة  أجرته  مشترك  تقييم 

العالمي. األغذية  وبرنامج 
صيغة  على  نشر  الذي  التقييم،  وتحدت 
ليبيا  سكان  ثلث  من  أكثر  معاناة  عن  تقرير، 
من  الرغم  على  الغذائي  األمن  انعدام  من 
يصل  حاليًا  »اإلنتاج  الضخمة  النفط  عائدات 

1.2 مليون برميل يوميًا«. لنحو 
أصبحت  األسعار  تضخم  استمرار  ومع 
القدرة الشرائية في ليبيا لألسر الضعيفة على 
 13 أن  إلى  أشار  الذي  التقييم  وفق  المحك، 

% من األسر لديها فجوة في األمن الغذائي.

عدم كفاءة استهالك الغذاء
ويقدر برنامج األغذية العالمي أن أكثر من 
نقص  لديهم  ليبيا  في  شخص  مليون   1.2
الغذاء،  استهالك  كفاية  وعدم  التمويل  في 
في  أخرى  دولة  أي  أعلى من  ليبيا  أن  موضحًا 

أفريقيا في هذا المؤشر. شمال 
لإلنفاق  األدنى  الحد  سعر  متوسط  أن  كما 
في  دينار   802 بلغ  شهريا  الغذاء  سلة  على 
من   %  16.6 بنسبة  أعلى  لتبقى   2022 مايو 
في  دينارًا   688( أوكرانيا  أزمة  قبل  ما  تكلفة 

.)2022 فبراير 
األكبر  التحدي  على  الضوء  التقييم  وسلط 

ق
وا
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في  الرجال  عليه  يهيمن  مجااًل  الطاقة  قطاع  يزال  ال 
منطقة  في  األمر  هذا  يختلف  وال  العالم،  أنحاء  مختلف 
الشرق  في  فالنساء  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق 
مشاركة  معدل  بالفعل  لديهن  أفريقيا  وشمال  األوسط 
نسبة  تزيد  ال  إذ  العاملة،  القوى  في  عامة  بصفة  منخفض 
 %  20 على  عمل  على  الحصول  إلى  الساعيات  أو  العامالت 
)أقل من نصف المتوسط العالمي( . وهذا الرقم في قطاع 
الطاقة أقل من ذلك، على الرغم من أن 50 % من خريجات 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في  المنطقة 

والرياضيات.
خلق  »نحو  بعنوان  الدولي  للبنك  األخير  تقييمنا  ويظهر 
النساء  أن  الطاقة«  مجال  في  للنساء  وأفضل  أكثر  وظائف 
من   %  5 من  أقل  يمثلن  المنطقة  بلدان  من  العديد  في 
في   %  10 يمثلن  كما  الطاقة،  مجال  في  العاملة  القوى 
وفي  اإلدارة.  مجال  في  أو  الفنية  المجاالت  في  المتوسط 
القوى  من   %  27 اإلناث  تشكل  حيث  تونس،  مثل  حاالت 
تونس  في  العمل  لسوق  التتبعي  للمسح  )وفقًا  العاملة 
الجميع يعملن في مناصب  أن  البحث  2014(، يظهر مزيد 
المهارات، وهو ما يمكن أن  أو في خدمات متدنية  كتابية 
المقيدة،  األعراف  مثل  العوامل  من  مجموعة  إلى  يعزى 
للجنسين،  النمطية  القوالب  تعزز  التي  القانونية  والحواجز 

المهن. بين  والفصل 
وعلى الرغم من أن األرقام تبدو أعلى في مجال الطاقة 
األردن  ففي  فقط.  طفيفة  فروقًا  هناك  فإن  المتجددة، 
في  النساء  بين  الفرق  يبلغ  المثال،  سبيل  على  ومصر، 
 %  1 الكلي  الطاقة  قطاع  مقابل  المتجددة  الطاقة  مجال 

فقط.
معتبرة،  تكلفة  الكلي  االقتصاد  المرأة  استبعاد  ويكبد 
حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معالجة 
الفجوات بين الجنسين يمكن أن تزيد 20 % إلى إجمالي 
ألنشطة  أيضًا  صحي  أمر  وهو  للمنطقة،  المحلي  الناتج 
متنوعة  إدارات  مجالس  لديها  التي  فالشركات  األعمال، 
تشير  تقارير  فهناك  وربحية،  إنتاجية  أكثر  الجنسين  بين 
من   %  30 نسبة  النساء  تشغل  التي  الشركات  أن  إلى 
مناصبها القيادية يرجح أن تنجح في القطاعات ذات الصلة 

بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أكثر بكثير من 
الشركات التي تفتقر إلى تمثيل النساء.

بتحقيق  الوعود  توظيف  ينبغي  السياق،  هذا  وفي 
مجال  في  العاملة  القوى  في  الجنسين  بين  المساواة 

ملحة. الطاقة كضرورة 
تؤدي  أن  المرجح  ومن 
التحول  إلى  الدافعة  القوى 
وتنمية  الطاقة  مجال  في 
في  النظيفة  الطاقة 
خلق  إلى  المنطقة  بلدان 
الوظائف  أنواع  من  المزيد 
أغلبية  وجود  مع  المختلفة 
في سوق الطاقة المتجددة.
إلى  التقديرات  وتشير 
العالمية  الطاقة  سوق  أن 
 % 80 توفير  2050، مع  العام  44 % بحلول  ستنمو بنسبة 
 11 مقابل  المتجددة  الطاقة  مجال  في  الوظائف  هذه  من 
النووية.  الطاقة  مجال  في   % و5  األحفوري،  الوقود  في   %
الدولي  للبنك  حديثة  دراسة  أظهرت  المثال،  سبيل  فعلى 
أنه من السيناريوهات األدنى إلى األعلى، سيخلق األثر من 
مصر  في  صافية  عمل  فرصة  مليون   3.8 إلى  مليون   1.4

.2050 2020 إلى  وحدها خالل الفترة من 
بين  والمساواة  للطاقة  الدولي  البنك  »برنامج  يبشر 
أفريقيا«  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الجنسين 
الخضراء  التنمية  نهج  إطار  في  العمل  أسواق  في  بالتغيير 
والقادرة على الصمود والشاملة للجميع. ويهدف البرنامج، 
مجال  في  النساء  تساند  التي  الشبكات  من  يستفيد  الذي 
إقليمية  إطالق شبكة  إلى  العالم،  البلدان حول  الطاقة في 
في مجال الطاقة من أجل المرأة - الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
زيادة  في  البرنامج  لهذا  الرئيسية  األهداف  وتتمثل 
القيمة  النشاط االقتصادي عبر سلسلة  المرأة في  مشاركة 
الوظائف  في  تحديدًا  أكثر  وبشكل  الطاقة،  قطاع  في 
إلى  أيضًا  ويهدف  النظيفة.  الطاقة  مجال  في  االنتقالية 
القطاعين  في  العمل  أماكن  أوضاع  تحسين  تشجيع 
الجنسانية  النمطية  القوالب  ومكافحة  والعام،  الخاص 
والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في  المرأة  دور  عن  الشائعة 
المرأة بصورة أكبر في  والهندسة والرياضيات، وإبراز دور 

القطاع. هذا 
أنشطة  تنفيذ  خالل  من  ذلك  بعمل  البرنامج  وسيقوم 

التالية:  الركائز  محددة في إطار 
في  العمل  إلى  التعليم  من  المرأة  انتقال  تيسير   -  1

والرياضيات. والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت 
الموظفات  واستبقاء  المرأة  بتوظيف  النهوض   -  2

وترقيتهن.
3 - تشجيع ريادة األعمال والشمول المالي للمرأة.

إشراك المراة في العمل 
يمكنه أن يزيد الناتج 

المحلي للمنطقة بنسبة 
% 20

عمل املرأة في النفط!
حسام بيدس و إليزابيث ماير *

الذي يواجه برنامج المساعدات اإلنسانية في 
22.9 مليون دوالر  نقص التمويل، إذ يتطلب 

.2022 من يوليو إلى ديسمبر 
المتدهور  المعيشي  الوضع  حالة  وتتوافق 
األمن  »حالة  تقرير  عن  صادرة  بيانات  مع 
نشر  الذي  العالم«  في  والتغذية  الغذائي 
باالشتراك بين هذه الجهات: منظمة األغذية 
الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق  والزراعة 
األغذية  وبرنامج  العالمية  الصحة  ومنظمة 
هذه  تحدثت  إذ  و»يونيسف«،  العالمي 
الغذائي  األمن  انعدام  انتشار  عن  الجهات 
من   %  39 نحو  ليشمل  والمتوسط  الحاد 

ليبيا. في  السكان 

ليبيا إلى  أوكرانية  منتجات 
األغذية  مستوردي  أكبر  من  ليبيا  وباعتبار 
الدول  بين  من  كانت  فقد  أوكرانيا،  من 
حسب  الغذائي،  األمن  بحالة  تأثرًا  األشد 
تداعيات  على  الضوء  سلط  الذي  التقرير 

إمدادات  الذي عطل  الروسي ألوكرانيا،  الغزو 
واألسمدة  الزيتية  والبذور  األساسية  الحبوب 
التوريد  سالسل  وكذلك  البلدين،  كال  من 
إضافة  األسعار،  ارتفاع  إلى  أدى  ما  الدولية، 
إلى الغذاء العالجي الجاهز الستخدام األطفال 

الحاد. التغذية  بسوء  المصابين 
فيه  تتأثر  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي 
بالتغيرات  بالفعل  سلبًا  التوريد  سالسل 
سيما  ال  متزايد،  بشكل  المتكررة  المناخية 
لها  تكون  وقد  الدخل،  منخفضة  الدول  في 
تداعيات خطيرة على األمن الغذائي والتغذية 

العالميين.

مستقبلية أزمات 
التقرير  في  األممية  الوكاالت  رؤساء  وقال 
إن القضية ليست ما إذا كانت المحن الراهنة 
يجب  كيف  لكن  ال؟،  أم  وتتواصل  ستستمر 
ضد  المرونة  لبناء  جرأة  أكثر  إجراءات  اتخاذ 

المستقبلية. الصدمات 

 1.2 مليون ليبي 
يعانون انعدام األمن الغذائي

 802 دينار حداً أدنى لإلنفاق على 
الغذاء في مايو مقابل 688 في فبراير

16% زيادة بأسعار الغذاء في ليبيا نتيجة الحرب األوكرانية

الممارسات  لقطاع  اإلقليمي  المدير  بيدس،  حسام   *
العالمية للطاقة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

بالبنك الدولي
*إليزابيث ماير، مسؤول أول العمليات

مبادرة »ريتش« وبرنامج األغذية العالمي:

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السابعة
العدد 350   6 املحرم 1444 هـ

4 أغسطس 2022 م اخلميس

.. واستراتيجية ليبية لتحقيق األمن الغذائي؟
وجه وزير االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية 
الوزارة  في  المختصة  اإلدارات  الحويج،  محمد  الموقتة 
األمن  تحقيق  في  تسهم  استراتيجية  إعداد  في  بالبدء 
ارتفاع األسعار والغش  المستهلك من  الغذائي وحماية 

التجاري.
ووكالء  الوزير  مستشار  ضم  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
ومديري  الحرة  والمناطق  االقتصادية  للشؤون  الوزارة 
صفحة  نشرته  بيان  وفق  بالوزارة،  والمكاتب  اإلدارات 

الوزارة على »فيسبوك«.
وبحث االجتماع سبل تطوير وحماية المنتج المحلي، 
خاصة األنشطة الزراعية والصناعية بالتنسيق مع وزارة 
مناقشة  إلى  باإلضافة  العالقة،  ذات  والجهات  الصناعة 
تنفيذ  في  والمكاتب  اإلدارات  تواجه  التي  المعوقات 

عملها وكيفية معالجتها.
بشأن  تصور  بإعداد  المختصة  اإلدارات  الوزير  ووجه 
الجغرافية، في إطار  الخريطة  إنشاء مناطق حرة، حسب 
جذب  في  يسهم  بما  بالدولة،  التحتية  البنية  تطوير 
على  مشددًا  الوطني،  االقتصاد  وتنويع  المستثمرين 

ضرورة العمل بخطة الوزارة في التحول الرقمي.

● ليبيون أثناء محاولة الحصول على أرغفة خبز من أحد المخابز

● الحويج خالل اجتماع مع مستشاريه لبحث توفير السلع

توتال إنرجي خليها 
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يوميًا،  برميل  مليون   1.2 إلى  الليبي  النفط  إنتاج  معدل  وصل 
وهي الكميات ذاتها التي كان عليها اإلنتاج قبل فرض حالة »القوة 

القاهرة« التي انتهت في منتصف يوليو الماضي.
التي  الكبيرة  للجهود  »نظرًا  للنفط:  الوطنية  المؤسسة  وقالت 
تبذلها الشركات التابعة للمؤسسة والفرق الفنية، يسعدنا أن نعلن 
القاهرة  القوة  قبل  ما  مستويات  إلى  وصلت  إنتاجنا  معدالت  أن 

البالغة مليون و200 ألف برميل يوميًا«.
دوليًا،  ترحيبًا  القاهرة«  »القوة  حالة  رفع  المؤسسة  إعالن  ولقي 
في خطوة جاءت بالتزامن مع تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
وتعيين  المؤسسة  رئاسة  من  اهلل  صنع  مصطفى  برحيل  للنفط 

فرحات بن قدارة مكانه، وهو القرار المثير للجدل حتى اآلن.

اإلنتاج الليبي يقفز إلى 1.2 مليون برميل
تشغيل مصنع اإليثيلني بـ »رأس النوف« خالل أسابيع

السعر بالدوالرنوع الخام

101.27برنت

95.30غرب تكساس

103.12دبي

106.80سلة أوبك

100.87خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     8/3/ 2022

افتتاح معرض ليبيا
للتجارة اإللكترونية

انخفاض قياسي للجنيه 
املصري أمام الدوالر

عقيلة صالح يزور »مركزي بنغازي«

الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتجارة  االقتصاد  وزير  افتتح 
الموقتة محمد الحويج، اإلثنين الماضي، معرض ليبيا للتجارة 
طرابلس  معرض  أرض  على  الثانية،  نسخته  في  اإللكترونية 

الدولي.
لتنظيم  اللوجستية«  »ليبيا  شركة  تنظيم  من  المعرض 
المعارض والمؤتمرات ودعم من شبكة »ليبيا للتجارة« التابعة 

لوزارة االقتصاد.
وأكد الحويج أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات االقتصادية 
والتجارية، متمثلة بخدمات التجارة اإللكترونية، كما أثنى على 
دور شبكة »ليبيا للتجارة« لدعمها المعرض، مشيرًا إلى ضرورة 
بالتجارة  الخاصة  المنظمة  والتشريعات  القانوني  التطوير 

اإللكترونية.
في  متخصصة  ومؤسسة  شركة   35 المعرض  في  ويشارك 
واستمرت  المالية،  والخدمات  واالتصاالت  اإللكترونية  التجارة 

فعالياته بين األول والثالث من أغسطس الجاري.

أكثر  منذ  مستوى  أدنى  إلى  المصري،  الجنيه  قيمة  انخفضت 
في  جنيها   19 قيمته  لتتخطى  الدوالر  أمام  سنوات  خمس  من 

تعامالت اإلثنين الماضي.
مقابل  للدوالر  الشراء  سعر  المصري  المركزي  البنك  وعرض 
العملة  إليه  تنخفض  لم  مستوى  وهو  مصري،  جنيه   19.01
 19.3 الدوالر  قيمة  بلغت  عندما   2016 ديسمبر  منذ  المحلية 
جنيه بعد أقل من شهر على قرار تحرير سعر الصرف، وفق وكالة 

»فرانس برس«.
إذ  المحلية،  العملة  قيمة  مجددا  مصر  خفضت  مارس  وفي 
الدوالر  أمام  قيمتها  من   %  17 نحو  المصرية  العملة  خسرت 
18 جنيها. ويرجع ذلك إلى ما  ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 
دول  شهدته  وما  فبراير  في  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  به  تسبب 
والنفط  والزيوت  الحبوب  أسعار  في  ملحوظة  زيادات  من  العالم 

نتيجة النزاع.
أربعة  بقيمة  للبالد  األجنبي  النقد  احتياطي  انخفض  كما 
مليارات دوالر إلى 37 مليار دوالر، تعد كافية لتغطية خمسة أشهر 
من الواردات السلعية. ومن ثم بادرت السعودية إلى إيداع خمسة 
مليارات دوالر للمساعدة في تعزيز احتياطات النقد األجنبي لدى 

البنك المركزي المصري.
روسيا  على  العالم،  في  للقمح  مستورد  أكبر  مصر،  وتعتمد 

وأوكرانيا للحصول على 85 % من إمداداتها منه.
وطلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض 
مصر  اقتصاد  على  أوكرانيا  في  الحرب  تداعيات  لتخفيف  جديد 
تعداد  مجمل  من   %  30 نحو  إلى  فيها  الفقر  نسبة  تصل  الذي 

السكان الذي يتجاوز 103 ماليين نسمة.
الدولي  البنك  أن  المصرية  السلطات  أعلنت  يونيو،  ونهاية 
تعزيز  بهدف  لمصر  المساعدات  من  دوالر  مليون   500 خصص 
األمن الغذائي. كما تعهدت رئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال 
فون دير اليين، بتقديم »إعانة فورية قدرها 100 مليون يورو« 

لدعم األمن الغذائي في مصر.

اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع نائب محافظ 
المجلس  وصفه  الذي  الحبري،  علي  المركزي  ليبيا  مصرف 
الوضع  لمناقشة  وذلك  المركزي«،  المصرف  بـ»محافظ 

االقتصادي والمالي في ليبيا.
وقال مجلس النواب، في بيان، اإلثنين الماضي، إن االجتماع 
بالمصرف  اإلدارات  مديري  »بحضور  بنغازي،  مدينة  في  جرى 
في  والمالي  االقتصادي  الوضع  الطرفان  بحث  إذ  المركزي، 
زار عقيلة صالح  المختنقات«، فيما  البالد، وسبل حلحلة بعض 

إدارة اإلصدار وأصولها بالمصرف.
المركزي  المصرف  توحيد  مشروع  عن  نبذة  الحبري  وقدم 
والمعوقات التي تواجه هذا المشروع، بينما تفقد عقيلة »إدارة 
تعد  التي  المتطورة،  العد  وآلة  خزائن  من  وأصولها  اإلصدار 

الوحيدة من نوعها في البالد«، وفق البيان.
وأضاف البيان أن الحبري كرم عقيلة صالح »تقديرًا لجهوده 
المبذولة للوصول بالبالد إلى بر األمان«، مشيرًا إلى أن الحبري 
المصرف في  مبنى  افتتاح  إلى حفل  النواب  رئيس مجلس  دعا 
االستقرار  ووحدة  اإلصدار  لقسم  المخصص  البيضاء  مدينة 

المالي، المقرر في الفترة المقبلة.

استفادة  إمكانية  على  الضوء  فرنسي  تقرير  سلط 
وقت  في  الطاقة،  مجال  في  ليبيا  إمكانات  من  أوروبا 
النفط  عن  تغنيها  بدائل  عن  العجوز  القارة  فيه  تبحث 

والغاز الروسيين.
اليوم  نشر  جور«،  لو  »لوريان  لجريدة  تقرير  وقال 
الثالثاء، إن ليبيا تبقى »ورقة رابحة في سياق الحرب في 
أوكرانيا، لكن في الوقت الراهن، يبدو أن موسكو فقط 
والنفط  فالغاز  عليها،  االستيالء  من  تمكنت  التي  هي 
الليبيان مكنا موسكو من تحقيق التموضع االستراتيجي 
في  لها  قدم  موطئ  ترسيخ  وبالتالي  الروس،  للمرتزقة 

ليبيا بأقل تكلفة«.

تغيير قواعد الصراع األوروبي الروسي
والمصافي  والغاز  النفط  حقول  أن  الجريدة  وترى 
وفزان  )شرًقا(  وبرقة  )غربًا(  طرابلس  في  والموانئ 
إطار  اللعبة في  تغير قواعد  أن  ليبيا يمكن  )جنوبًا( في 
الصراع األوروبي - الروسي. فمنذ الغزو الروسي ألوكرانيا 
في 24 فبراير، سعت بروكسل وحلفاؤها بأي ثمن لتنويع 
والفحم  والغاز  النفط  على  اعتمادهم  وتقليل  المصادر 
الروسي. فقبل األزمة األوكرانية، واصل االتحاد األوروبي 
شراء %45 من غازه الطبيعي و%20 من نفطه من روسيا.

الليبية  الطاقة  صناعة  تميز  إلى  التقرير  وأشار 
بجودتها وإنتاجها الرخيص وغير المستغل إلى حد كبير، 
مضيًفا  األوروبية،  األسواق  من  قربها  من  تستفيد  كما 
أن احتياطات النفط والغاز تقدر بـ48 مليار برميل و53 
أكبر  ليبيا  يجعل  ما  التوالي،  على  مكعبة  قدم  تريليون 
خزان في أفريقيا وثالث أكبر منتج في القارة، بعد النيجر 

والجزائر.
»عمالق  بأنها  ليبيا  جور«  لو  »لوريان  وصفت  وفيما 

في مجال الطاقة«، ذكرت بأنها تملك أيضًا إمكانات غير 
مستكشفة«.

أساسي  بشكل  الليبية  والغاز  النفط  صادرات  وتوجه 
2020، توجهت 63%  العام  الغربية. ففي  العواصم  إلى 
حتى  أو  إسبانيا  أو  )إيطاليا  أوروبا  إلى  الصادرات  من 

ألمانيا(.
زيادة اإلنتاج الليبي تصب في صالح القارة العجوز؟

التقرير على أن زيادة حجم اإلنتاج يمكن أن  ويشدد 
شريان  وتمثل  األوروبية  الطاقة  لمعضلة  إجابة  تقدم 
حياة في مواجهة روسيا »التي تواصل تمويل اقتصادها 
دوالر  مليون   800 قدره  يومي  دخل  جني  خالل  من 
»بلومبرغ«  شبكة  عن  نقاًل  والغاز«،  النفط  صناعة  من 

األميركية.
شيء  كل  تملك  ليبيا  أن  جور«  لو  »لوريان  رأت  كما 
البالد موردًا  مثالي، لكن مشاكل عدم االستقرار تجعل 
أدى   ،2014 العام  فمنذ  كبير.  بشكل  فيه  موثوق  غير 
االنقسام إلى جعل البالد على وشك االنهيار، وفق التقرير 
الذي أشار إلى أن غالبية حقول النفط والغاز، وأربعة من 

خمسة مراكز لتكرير النفط تقع في الشرق الليبي.
وعرج التقرير على ورقة اللعب بالنفط التي تستخدمه 
الليبي  النفط  استخدام  يتم  إنه  وقال:  األطراف،  بعض 
إلى  اإلشارة  الحكومة في طرابلس، مع  تجويع  أجل  من 

اإلغالقات النفطية في العام 2020 وخالل العام الجاري.

ما سبب اإلغالقات النفطية؟
المدير  وهو  عبدالمنعم،  إيهاب  عن  التقرير  ونقل 
النفط  لم يسمها، تعمل في قطاع  ليبية،  العام لشركة 
السياسية  العملية  قوله »كانت  والغاز ومقرها طرابلس 
مطالب  كانت  رسميًا  ولكن  اإلغالقات،  وراء  بارز  بشكل 
وهي  واضحة  المواقع  إغالق  في  المشاركين  األهالي 
تغيير رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب إعادة 
توزيع أكثر عداًل لعائدات الطاقة«. وفي يونيو الماضي، 
جاء دور محطتي رأس النوف )طرابلس( وميناءي السدرة 
وتراجع  اإلكراه.  تحت  لتغلق  )برقة(  والسرير  )طرابلس( 

اإلنتاج من 1.3 مليون برميل يوميًا إلى 400 ألف.
وتعتبر الجريدة الفرنسية أن الحصار ليس سوى أحدث 
2021، مع  العام  أزمة سياسية بدأت في نهاية  أعراض 
إلغاء االنتخابات )التشريعية والرئاسية( التي كان مقررًا 

إجراؤها مبدئيًا في 24 ديسمبر.

االنقسام السياسي يضر بإنتاج الطاقة
رئيس  بين  الحكومات  انقسام  إلى  التقرير  وأشار 
الدبيبة  الحميد  عبد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
»الذي يحظى باعتراف المجتمع الدولي وميزانية ممولة 

يعاد  التي  النفط  دوالرات  من  حصري  شبه  بشكل 
توزيعها عبر المصرف المركزي«، والحكومة المكلفة من 
 10 المشكلة منذ  النواب برئاسة فتحي باشاغا،  مجلس 
الحصول على  إمكانية  لديه  األخير ليست  فبراير، »لكن 
عائدات من الطاقة وال تعترف به إال روسيا. وكان الهدف 
اللعب  هو  باشاغا  مع  ليبيا  شرق  سلطات  تحالف  من 
على مكاسب النفط من أجل دفع حكومة طرابلس إلى 

االستقالة«
إعادة  بفضل  الطبيعي  الوضع  إلى  النفط  عودة  ومع 
فتح مواقع اإلنتاج والتصدير من منتصف يوليو والعودة 
التدريجية إلى مستويات قبل األزمة، فبعد تعيين فرحات 
بن قدارة على رأس مؤسسة النفط في 14 يوليو، جرت 

معالجة الوضع.

معاناة ليبية
وقال التقرير إن الليبيين يعانون مثل الغربيين برغم 
ارتفاع أسعار النفط الخام، »فالتداعيات المحلية الجسيمة 
للغاية، مع خسائر يومية تقدر بـ60 مليون دوالر، ونقص 
حاد وانقطاع في التيار الكهربائي يصل إلى 18 ساعة في 
اليوم في ظل حر الصيف، كل هذا يؤكد ضعف النموذج 
الليبي في سد الفجوة األوروبية بجانب اإلفالس الغربي 
الروسية  االستراتيجية  نجاح  كل شيء  وقبل  الملف،  في 

في البالد«.
الليبي،  االنقسام  بإشعال  موسكو  الجريدة  وتتهم 
 24 في  أوكرانيا  على  الروسي  الهجوم  منذ  مضيفة: 
انتشار مرتزقتها، مما  إعادة  فبراير، شرعت موسكو في 
من  مئات  بعدة  ليبيا  في  األرض  على  الجنود  عدد  قلل 
أعادت  حين  في  األوكرانية.  الجبهة  إلى  إرسالهم  أجل 
النقاط  حول  المتبقية  القوات  نشر  أيضًا  المجموعة 
- من  النفطية  والمواقع  العسكرية  القواعد   - الرئيسية 

أجل الحفاظ على نفوذها.

النوف«  »رأس  شركة  مسؤولو  أعلن 
إعادة  عزمهم  والغاز،  النفط  لتصنيع 
منتصف  قبل  اإليثيلين  مصنع  تشغيل 
سبتمبر المقبل، موضحين أن إعادة تأهيله 

استغرقت 5 ماليين ساعة عمل.
النفط،  مؤسسة  مع  للشركة  اجتماع  وفي 
جرت مناقشة النشاط العام لها والوقوف على 

الموقف التنفيذي للمشاريع الجاري تنفيذها 
فيها. وأطلع مسؤولو »رأس النوف« مجلس 
الشركة،  المؤسسة، على سير عمليات  إدارة 
وما ُأنجز من مشاريع، إضافة إلى الصعوبات 
التي  والجهود  تواجههم،  التي  والعراقيل 
مصنع  تشغيل  إعادة  في  لإلسراع  بذلت 

اإليثيلين.

ليبيا يمكن  أن تنقذ  أوروبا  ليبيا يمكن  أن تنقذ  أوروبا  
من أزمة الطاقة.. ولكنمن أزمة الطاقة.. ولكن

»لوريان لو جور« الفرنسية:

عدم االستقرار يجعل من ليبيا موردا 
ال يمكن االعتماد الكلي عليه

اإلنتاج الليبي ذو جودة عالية ورخيصة 
لكنه غير مستغل إلى حد كبير

● موظف في احد الحقول لتابعة لشركة سوناطراك الجزائرية

باألرقام.. عمالقة النفط الرابح األكبر من الحرب الروسية
من  كثيرا  الكبرى  الدولية  النفط  شركات  استفادت 
الحرب الروسية األوكرانية التي أدت إلى أزمة طاقة بالنسبة 
لبعض دول الغرب، مما أدى إلى ارتفاع األسعار، لتحقق هذه 

الشركات أرباحا قياسية.
البريطانية  النفطية  بي«  »بي  مجموعة  حققت  فقد 
ارتفاع  بفضل  العام  من  الثاني  الربع  في  أرباحا  العمالقة 
أسعار الطاقة، وذلك بعدما سجلت خسارة كبيرة على خلفية 

انسحابها من روسيا.
نتائجها  عن  الماضي  الثالثاء  بيان  في  الشركة  وذكرت 
الثالثة  األشهر  في  دوالر  مليار   9.3 بلغ  األرباح  بأن صافي 
من مارس حتى يونيو، وهي زيادة بثالثة أضعاف عن الفترة 

ذاتها العام الماضي، وفق وكالة »فرانس برس«.
العمالقتان  األميركيتان  النفط  شركتا  حققت  كما 
الفصل  في  قياسية  أرباحا  و»شيفرون«  موبيل«  »إكسون 
الثاني من السنة لتبلغ 17.9 و11.6 مليار دوالر على التوالي 

خالل الربع الثاني من العام 2022.
تحقيق  من  األوروبية  النفطية  الشركات  تمكنت  كذلك، 
»شل«  لشركة  دوالر  مليار   18 بلغت  طائلة  صافية  أرباح 
الفرنسية  إنرجيز«  لـ»توتال  دوالر  مليار  و5.7  البريطانية 

و3.8 مليار دوالر لـ»إيني« اإليطالية.
خالل  نيويورك  في  التداوالت  في  النفط  سعر  وراوح 
كان  وبعدما  للبرميل.  دوالرا  و120   95 بين  الفترة  هذه 
سعر النفط في ارتفاع منذ أكثر من عام مع انتعاش طلب 
الربيع  في  التوجه  هذا  تسارع  والمستهلكين،  الشركات 
ظل  في   2008 منذ  مسبوقة  غير  مستويات  إلى  ليصل 

العقوبات المفروضة على روسيا.
اتهامات أميركية لشركات النفط

ويعتبر هذا االرتفاع من العوامل األساسية خلف التضخم 
الذي يعانيه العالم وبلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقود 
األميركية  اإلدارة  وتتهم  وأوروبا.  المتحدة  الواليات  في 
شركات هذا القطاع باإلثراء على حساب السائقين دون أن 

تتخذ أي خطوات لمحاولة إيجاد حل يريح المستهلكين. غير 
تقومان  أنهما  تؤكدان  و»شيفرون«  موبيل«  »إكسون  أن 

بجهد.
وعلى صعيد اإلنتاج، أكدت »إكسون موبيل« أنها ضخت 
الفصل  خالل  اليوم  في  إضافي  برميل  ألف   130 يوازي  ما 
الثاني في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو، 
البالد. كما  3 % في  بنسبة  إنتاجها  زادت »شيفرون«  فيما 
تشير »إكسون موبيل« إلى أن قدرة مصافيها على التكرير 
ستزيد بحوالي 250 ألف برميل في اليوم في الفصل األول 
من العام 2023 »ما يشكل أكبر زيادة في قدرة القطاع في 
الواليات المتحدة منذ 2012«، حسبما أعلن رئيس مجلس 

إدارة الشركة دارين وودز في بيان.

تباينا.  أكثر  الوضع  كان  بالمصافي،  يتعلق  ما  وفي 
فالكميات التي جرى تكريرها في مصافي »إكسون موبيل« 
في الواليات المتحدة سجلت زيادة طفيفة، في حين تراجعت 
»شيفرون«  مصافي  في  تحويلها  جرى  التي  النفط  كميات 

بنسبة 8 % بسبب أعمال صيانة.
موبيل«  »إكسون  إيرادات  ازدادت  عامة،  وبصورة 
فيما  دوالر،  مليار   115.7 حوالي  إلى  لتصل   %  71 بنسبة 
مليار دوالر.   69 إلى   % 8 بنسبة  إيرادات »شيفرون«  زادت 
واستفادت الشركتان من االرتفاع الحاد في أسعار المنتجات 
المكررة والذي عزز أرباحهما بشكل كبير، كما استفادتا من 

زيادة إنتاج النفط الخام ومن ضبط نفقاتهما.
في المقابل، تستخدم الشركتان هذا الهامش للحد من 

مديونيتهما وتقديم حصص سخية لمساهميهما. وفي هذا 
السياق وزعت »إكسون موبيل« على مساهميها 7.6 مليار 
برنامج  شيفرون  زادت  فيما  الفصل،  خالل  باإلجمال  دوالر 
10 إلى 15 مليار دوالر هذه السنة.  إعادة شراء أسهم من 
خالل   %  3 من  بأكثر  موبيل  إكسون  أسهم  سعر  وازداد 
التداوالت األولى في وول ستريت، مقابل زيادة بأكثر من 7 

% ألسهم »شيفرون«.
أي  لمواجهة  ديونها  تقليص  الكبرى  الشركات  وتفضل 
عدة سنوات  منذ  وتسعى  المستقبل.  في  اقتصادية  تبعات 
المدني وعدد  المجتمع  المتزايدة من  الدعوات  للتكيف مع 
من المساهمين من أجل إعادة توجيه النشاطات إلى طاقات 

أقل إنتاجا للكربون لمكافحة التغير المناخي.
خمسة  »شل«  لمجموعة  الصافي  الربح  ارتفع  أوروبيا، 
أضعاف، وبلغ 18 مليار دوالر. أما أرباح »توتال إنرجيز« فقد 
مليار   5.7 وبلغت  عام  مدى  على  الضعف  من  بأكثر  زادت 
»فرانس  وفق  عام،  قبل  دوالر  مليار  بـ2.3  مقارنة  دوالر، 

برس«.
برميل النفط يرتفع بسبب الحرب

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرنسية إن »اآلثار 
الطاقة  أسواق  على  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  عن  المترتبة 
تتواصل في الفصل الثاني، وقد تجاوز متوسط سعر برميل 

النفط 110 دوالرات«.
أنها  العمالقة  النرويجية  »إكينور«  مجموعة  وأعلنت 
 6.8 تقريبا  بلغت  صافية  أرباحا  الثاني  الفصل  في  حققت 
من  نفسها  الفترة  في  دوالر  مليار   1.9 مقابل  دوالر،  مليار 

العام الماضي.
احتمال  حول  النقاش  األرباح  هذه  غذت  فرنسا،  وفي 
رفضت  الوطنية  الجمعية  أن  إال  عليها.  ضرائب  فرض 
السبت الماضي فكرة فرض ضريبة على األرباح االستثنائية 
تلك  وخصوصا  الجنسيات  المتعددة  الكبيرة  للشركات 
النفطية، رغم احتجاج اليسار واليمين المتطرف؛ فيما أعلنت 
في  الوقود  لتر  سعر  من  سنتا   20 خصم  إنرجيز«  »توتال 

المحطات اعتبارا من سبتمبر في فرنسا.

مع تجاوز سعر البرميل 100 دوالر..

● الحويج أثناء افتتاح معرض التجارة اإللكترونية بطرابلس

القاهرة- الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السابعة
العدد 350   6 املحرم 1444 هـ
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الوسط- وكاالت

● محطة وقود تابعة لشركة »توتال إنرجيز«  الفرنسية

● مقر البنك المركزي المصري 

● موظفون في أحد المواقع التابعة لشركة ملتية للنفط والغاز
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عبدالكافي المغربي

إلى السيد اللواء
 أسامة جويلي

»ليبيا  قناة  عبر  جويلي  أسامة  اللواء  السيد  تصريحات  إلى  باستغراب  استمعت  لقد 
خالد  اإلعالمي  استفسارات  عن  ردوده  وكانت  يوليو،   27 بتاريخ  حوار  في  األحــرار« 
مرعبة، ليس ألنه يتحدث عن إمكانية الحرب فقط، لكن ألنه يدرك أن تفسير شرعية 
الحكومتين المتصارعتين متضارب بين تفسيرات من يدعم حكومة باشاغا ومن يدعم 
حكومة الدبيبة، ويدرك تمامًا أن جل من يدعم بقاء حكومة الدبيبة يبني دعمه على 
حقيقة الظن بأن تعيين حكومة باشاغا ميَّع فكرة االنتخابات وعطل سبل الوصول إليها، 
طالما  عنه  يتنازل  ال  مبدئي  مطلب  القوة  استخدام  أن  يرى  زال  ما  اإلدراك  هذا  ورغم 

تعنت الدبيبة في التسليم لباشاغا.
والسيد جويلي نفسه يتحدث عن البرلمان وحجم أخطائه، لكنه يرى ضرورة احترامه 
التشريعي الوحيد في ليبيا، وهذا أمر أيضًا ال يتفق عليه الجميع، بل  باعتباره الجسم 
عكس ذلك فالجميع.... باستثناء بعض أعضاء البرلمان... ال يعترفون بشرعية البرلمان، 
وينظرون إلى وجوده كسلطة كأمر واقع ال يتوجب احترمه إال في ما يمكن أن يسهم به 
في حل األزمة، والعديد ينظر إلى خطوة البرلمان في تكليف حكومة موازية خطأ كبيرًا 

لم يصدر عن حسن نية من البرلمان، وبالتالي ال يجب احترامه.
الخالصة، هناك اختالف كبير حول شرعية استمرار حكومة الدبيبة وتحفظات كثيرة 
لكن  البرلمان.  نية  تواجه  التي  الشكوك  بسبب  المكلفة  الحكومة  وشرعية  عليها، 
السؤال: طالما هناك تفسيران لشرعية الحكومتين من عدمها، فما المرجعية التي يجب 

االحتكام إليها في تقدير أي الحكومتين أولى بالدعم والتمكين؟
حكومة الدبيبة جاءت بحكم اتفاق جنيف، وهذا االتفاق أنتج مجلسًا رئاسًيا ورئيس 
حكومة، ولكن لم ينتج حكومة، فالحكومة إنتاج تفاهمات بين القوى السياسية بما فيها 
البرلمان ورئيس الحكومة المنبثقة عن اتفاق جنيف. لذلك فمن نافل القول أن نستنتج 
النتيجة  هذه  على  وافقنا  وإذا  الوحدة،  لحكومة  نهاية  هو  االنتخابات  فشل  تفسير  أن 
فمعني هذا نهاية حكومة الدبيبة وليس نهاية لرئيس الحكومة، إال إذا اعتبرنا أن فشل 
المجلس  فيها  بما  جنيف  خارطة  انبثقت عن  التي  األجسام  لكل  نهاية  االنتخابات هو 
الرئاسي، بل أكثر من ذلك سقوط لكل الخارطة، وهذا األمر لم يتحدث عنه أحد، بمعنى 
ما يسري  المنبثقة عنها يسري عليها  فاألجسام  وبالتالي  مازالت خارطة جنيف سارية، 

على الخارطة نفسها.
وإذا كان األمر كذلك فسوف نصطدم بالسؤال التالي: من له الحق في تفسير خارطة 
جنيف؟ وهذا يحيلنا إلى ما أشرت إليه أعاله: ما المرجعية التي يجب االحتكام إليها في 

تقدير أي الحكومتين أولى بالدعم والتمكين؟
والجواب المنطقي لهذه التساؤالت، هو من وضع خارطة جينيف هو الوحيد المخول 
بتفسير هذه الخارطة، وفي عبارات أخرى فالبعثة األممية واألمين العام لألمم المتحدة 
هي الجهات المخولة بتفسير هذه الخارطة، أي ال يجب أن نترك تفسيرها لمن مع أو من 

ضد.
الوحدة« حكومة شرعية،  في »حكومة  ترى  األممية  والبعثة  الدولي  المجتمع  مازال 
السيد  أن  أرى  لذلك  باشاغا،  بحكومة  اعترافها  صراحة  تعلن  لم  اللحظة  هذه  وحتى 
الصواب  يجانب  جنيف  مؤتمر  أنتجها  التي  الطريق  لخارطة  فهمه  إلى  بوقوفه  جويلي 
حكومة  تمكين  في  القوة  استعمال  خيار  إلى  بانحيازه  التفسير  مشروعية  عن  ويبتعد 
يشك الكثير من الليبيين في شرعيتها، وال يعني هذا االنحياز إلى حكومة الدبيبة، وإنما 
إلى التغاضي عن وجود مرجعيات لها حق تفسير األمور حتى ال يصبح تفسيرها مجال 

األهواء واالعتقادات األحادية الجانب.
أرجو من السيد اللواء جويلي وممن يوافقه اعتقاده إعادة التفكير في األمر لوجود من 
يختلف معه ويقف على نقيض تفسيره، وإعادة التفكير في ما يعتقد بناء على المرجعية 
األمر سيكفيه  وهذا  إليه،  أشار  الذي  القادم  االجتماع  في  الخارطة  تفسير  في  المخولة 

إصراره على ما يعتقد ويجنب العاصمة الكثير من الدماء.
وأريد أن أذكر السيد جويلي بأن حرب العاصمة التي خاضها حفتر قد خاضها بحجة 
أن الحكومة مختطفة من الميليشيات وأنها تفتقد الشرعية، لكن تلك الميليشيات التي 
حاربها حفتر كان السيد جويلي على رأسها، لذلك ال أتمنى له أن يقع في ما وقع فيه 

حفتر، ويسبب بذلك مآسي تسيء إلى ماضيه المشرف ودوره الكبير في ثورة فبراير.

أحمد معيوف

»الرضا«

بعين  ونَظر  خاطٍِر،  ِبطيِب  أي  ِرضىً:  األمرعَنْ  وَقِبل  واسْتِحْسانَهُ  مُواَفَقتَهُ  أي  ِرضاهُ:  َطَلبَ 
أو  المقامات  أحد  فالِرضا  والتصوُّف(  )الفلسفة  في  أما  نَْفس..  طيب  عن  الشيَء  َقِبل  أي  الرِّضا 
التَّوافق  من  حالة  النفس(  )علم  وفي  كّل شيء،  وقبول  ل  التوكُّ نهاية  وهو  الصوفيَّة  عند  األحوال 

بين الكائن والبيئة المحيطة.
في  »السنهوري«  الدستورى  الفقيه  يقول  اإلكراه،  نقيض  يعني  فهو  هنا  بالرضا  المقصود  أما 
تعريفه لإلكراه )بأنه الرهبة التي تُفسد الِرضا(.. مثل تهديد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله 
الشخص  إرادة  به  تتأثر  ضغط  فاإلكراه  باحتمالها..  له  قبل  ال  أخرى  ضغط  وسائل  باستعمال  أو 

فيندفع إلى اإلتيان بما ُاكره عليه بغير ِرضا.
التي  »الرهبة«  بل هي  اإلكراه،  في  تستعمل  التي  المادية  الوسائل  ليست  الِرضا  يُفسد  والذي 
تقع في نفس اإلنسان.. كما أن الذي يُفسد الِرضا في التدليس مثال، ليست هي الطرق االحتيالية، 

بل ما تحدثه هذه الطرق في نفس اإلنسان من التضليل والوهم.
وآخر يضعفها فقط، ويسمى  المادي،  اإلكراه  اإلرادة ويسمى  فيه  تنعدم  اإلكراه  نوع من  هناك 
القيام بفعل ما  أو  إبرام تصرف  المعنوي.. ويكون اإلكراه ماديًا، عندما يجبر الشخص على  اإلكراه 
فتشل  السالح  وجهه  في  يشهر  كأن  لدفعها،  سبياًل  يملك  وال  مقاومتها،  يستطيع  ال  مادية  بقوة 
أما اإلكراه  الِرضا عنوة ال رهبة..  ينتزع  المادي  إرادته ويفقد حرية االختيار، وعلى هذا فإن اإلكراه 
الخوف  من  نفسية  حالة  فيه  فيولد  ما،  بوسيلة  آخر  إلى  شخص  من  يوجه  تهديد  فهو  المعنوي 

والفزع تجعله يقدم على اإلقرار بقبول ما ال يرضاه وما لم يكن ليقبله اختيارًا.
وهنا ال بُد من التأكيد على أن أي تصرف يترتب على اإلكراه بنوعيه، المادي والمعنوي، ال يعتد 

به ويعتبر باطال، ألن إرادة اإلنسان لم تكن حرة.
التي  والمادية  المعنوية  اإلكراهات  من  الهائل  الكم  إلى  اإلشارة  السياق،  هذا  في  بنا  وجدير 
مورست على إنساننا طيلة قرون ولم يعش حالة الِرضا إال نادرا، مما أدى إلى واقع صار فيه إنساننا 
يتصف بالجبن والخضوع، ونحن رغم إقرارنا بمعاناته، ال نريد أن نقدم له صك براءة لما هو عليه 
منهكًا  وتركه  له  تعرض  الذي  القهر  حجم  لنا  يتكشف  لكي  للتاريخ  محايدة  لمراجعة  ندعو  ولكننا 
مقهورًا فاقدًا إلرادته بسبب ما يعانيه من اإلكراه والظلم، فاألمر يحتاج منا إلى الكثير من الرحمة 
واإلكراه  عليه من سلبية وسكون، خاصة  ما هو  على  ولومه  تقريعه  وليس  والمساندة،  والتعاطف 
أننا  واعتقدنا  السياسية  أوضاعنا  في  ما  تغيير  تحقق  وكلما  اآلن،  حتى  علينا  يمارس  زال  ال  بنوعيه 

سنغادر محطة اإلكراه نجد أنفسنا مهددين وندور في نفس الدائرة.
الرضا أمر ضروري لللتوازن النفسي .. فما هو معلوم من الناحية السيكولوجية أن »كل ممنوع 
مبادئ  من  مبدأ  أسوأ  وهذا  عليه..  فأجبره  ما  شيئا  طفلك  يكره  أن  تريد  كنت  وإذا  مرغوب«.. 
كل  تفشل  هنا  ومن  إجبارا،  عليه  فأجبره  ما  الشعب شيئا  يكره  أن  تريد  كنت  إذا  وبالتالي  التربية، 
االعتراف  تحقَّق  فإذا  األفراد  مجموع  سوى  ليست  الشعوب  ألن  الدكتاتورية،  الشمولية  األنظمة 
باحترام اإلنسان الفرد ألجل »كسب رضاه«، فإن ذلك يعني االلتزام بحقه في االختيار الحر والتفكير 

المستقل وحقه في التعبير عن نفسه وعن أفكاره وآرائه ومواقفه دون خوف وال تقييد أو إكراه.
هو  الِرضا  بأن  ليقيني  سواه(..  فيما  وال  الدين  فى  إكراه  )ال  بأنه  قناعتي  ترديد  عن  أتوقف  لن 
أن  هي  محترمة  مكانة  لها  التي  األقوال  ومن  اعتقاد،  أو  رأي  أو  فعل  بأي  للقبول  المتين  األساس 

)الحرية أم الفضائل(.
الشعوب  تجارب  أن  مفادها  حقيقة  عن  والتعبير  التذكير  إلعادة  متواضعة  محاولة  السطور  هذه 
لإلنسان  يعترف  رشيد  بنظام  سياسيًا  المتجسدة  الحرية  عن  بديل  ال  أنه  إلى  بـها  تنتهي  سوف 
يعني  هذا  فإن  وبالنتيجة  الفرص..  وتكافؤ  بالقانون  وااللتزام  والكرامة  الحرية  له  ويوفر  بفرديته 
ر الحريات للجميع.. حتى ينال ذلك النظام الرضا والقبول، مما يؤدي إلى فتح كل الخيارات أمام  توفُّ
اإلنسان  الجوهر...  هي  والحرية  األساس،  هو  فاإلنسان  بينهم؛  فيما  الفرص  تكافؤ  وتوفير  الناس 
والحرية مفهومان متالزمان وأساسيان للتنمية والتقدم البشري. فالحرية مزروعة خلقيا في الذات 

اإلنسانية، وألجل ذلك فالتعبير عنها وتجسيدها واقعًا أمر ال غنى عنه.

صالح الحاراتي

االجتماعية  العلوم  في  الموروث  يعتبر 
يظل  داخلي  تراكم  حالة  بأنه  عمومًا 
تمازج  في  الوافد  ومع  ذاته  مع  متفاعاًل 
في  الموروث،  يجعل  مما  مستمر،  حياتي 
في  ومتجددًا  لذاته،  ناقدًا  معين،  مدى 
مرور  ومــع  كحضارة،  أو  كثقافة  كيانه 
رحلته  في  انصهر  قد  الوافد  يكون  الوقت 
عنه،  جديد  كمقتحم–لكيان  كمتدخل–أو 
جزءًا  واحتوائه  تفاعله  عبر  يصبح  بحيث 
صناعة  في  معًا  فيسهمان  الموروث،  من 
ضفاف  على  لحاضرهما  والمعرفة  الوعي 

اإلبداع.
والوافد  الموروث  بين  التفاعلية  لعل 
خصوصًا  نــاظــر،  لكل  واضــحــة  تكون  ال 
طقس  فــي  تعيش  الــتــي  بالمجتمعات 
تمامًا  باستمرار،  متقلبة  وأحــوال  رديء، 
الفضائل،  تمازج  ليبيانا.  حــال  هو  كما 
حياديًا  وعيًا  تستوجب  حضارية  كظاهرة 
وحضارية  مدنية  فسحة  تحقيق  بقصد 
المتربصة  الغلبة  عقلية  عــن  بعيدة 
اإلقــصــاء  بنهج  والمتمسكة  ــر،  ــاآلخ ب

للغير. المتعمد 
اليوم ال شك في أنه وعي  العربي  وعينا 
تكوين  بسبب  مشوش،  ربما  أو  ناقص، 
الغلبة  على  المبنية  العربية  عقليتنا 
بعد  ما  أن  كما  اليقين.  واحتكار  واالغتنام 
وشيوعنا  الفردية  النزعة  وترسخ  الحداثة 
أجهضت  قد  شمولية  أنظمة  في  كبشر 
بالتالي  وخلقت  ــت،  الف بشكل  الــوعــي 
مجتمعاتنا،  شرائح  صفوف  في  عــزوفــًا 
أضحى  إذ  فيها،  الوعي  مستويات  وضمن 
يكابد  والمثقف  بالحاكم،  مكباًل  الوافد 

من الروايات التي يمكن أن تهديها لطفلك، 
الواقع  تنكر  تعالج  تكاد  ال  أنها  مطمئنًا 
سُتُر  وراء  من  إال  الكبار  الحالمين  آلمال 
صاحبة  الذباب  سيد  تقع  خيالية،  رمزية 
نوبل لـ»William Golding«، وإلى حد ما 
روايتنا »أنا ال أخاف« المحرزة النتباه عالمي 

.»Niccol Ammaniti«لـ
على  اطلعنا  التي  ــاف«،  أخ ال  »أنــا  كانت 
أحمد  التونسي  المهذبة  العربية  ترجمتها 
السمعي، تسير في طريق مبشر حقًا، يعزينا 
في عصر تدهور األدب الذي يبيع. وال يسع 
القارئ النهم الفاحص أال يلمس أصداء سيد 
الذباب في »أنا ال أخاف«، بتوزيع شخصياتها 

واتجاه حبكتها األولى.
اتصل  ما  يقطع  أن  قصد  كاتبها  لكن 
 Literature من عري روايته بأدب الموقف
انتظار  عن  وعوضًا   ،of The Situation
وغير  الطويل   Waiting for Godot
أو   ،Samuel Beckett فــي  المجدٍي 
القطيع  حياة  من  الغريب  موقف  تصوير 
تنزلها  بقوانين  المسلحة  المؤمنة،  اآلمنة 
عند  العبث،  مصادفة  في  الوحي  منزل 
يقصينا  بالكاتب  إذ   ،Albert Camus
عن لذة قراءة مواجهة طفل مع موت بشع 
يمكن  وكان  نوعه.  من  واحد  في  متمثاًل 
للمواجهة أن تجري أحداث الرواية على نحو 
بعذابات  اتصااًل  وأمتن  حكمة  أعمق  آخر 

اإلنسانية وعجز غرورها.
بارع  أسلوب  ضد  آخــر،  رأيــًا  الكاتب  رأى 
غزوه  يروم  وهو  بالتعملق،  منذرة  وسردية 
لسوق الكتاب. فإذا به يحيي الطفل األشقر 
إلى  الرواية  احتماالت  ويحول  الشمالي، 

مزمن  تعقيد  فــي  السلطة  مــع  محنته 
معها  يتخاتل  التي  القضايا  جدية  رغم 
أصحاب  اللحظة،  ــذات  ب ويــنــاور  النص، 
السلطة  نهج  مع  الطرح  بتبيئة  الفكر 
الرائج.  المذهب  يــروق  بما  أو  الحاكمة 
العربي  المثقف  على  شاقًا  دائمًا  كان  لقد 
صراحة،  التمرد  معلنًا  بقوقعته  يكفر  أن 
مرتبطة  عــادة  ظلت  اتحاده  أو  فنقابته 
مما  االستعالم،  إدارة  أو  باالستخبارات 
أن  رغم  ورؤاه،  العربي  الفكر  أفق  ضيق 
أجيالنا  تخوضها  التي  الحقيقية  المعركة 
وإرباك  الفكري  االحتالل  معتركها  اليوم 
كثابت،  الوطن،  وزعزعة  بالذات  اإليمان 
المعركة  ظلت  لقد  والوجدان،  الوعي  في 
ال  الحاكم  سلطة  لترسيخ  سياسيًا  شعارًا 

الحالية. غير على مدى أعمار األجيال 
األربــعــة  الــفــصــول  مجلة  تــوقــف  خبر 
كل  ضمن  يأتي  الــصــدور  عــن  الليبية 

السردية أعاله بكل أسف. 
للمجلة  المُصدر  رابطة  تأسيس  قصة 
بين  المحشورة  وحكايتها  الــمــذكــورة 
حالة  الصدور  وإعــادة  واالقتحام  التوقف 
حقيقتنا،  تالبيب  عــن  الكثير  تعكس 
ــوع الــدربــكــة  ــي ــدى ش ــن مـ وتــكــشــف ع
كل  كينونتنا.  بــهــا  تتسم  كخاصية 
ــاء  األدب رابطة  عاشتها  التي  التقلبات 
الفهم  في  الشديد  للعوز  تعود  والُكتاب 
سيملك  لكيان  حقيقية  صيرورة  خلق  على 
االضطراب  كل  وتقاليده،  طقوسه  يومًا 
والكتاب  ــاء  األدب رابطة  حياة  سيرة  في 
ووضــع  وإقــصــاء  شــجــار  مــن  والفنانين 
المتتبع  من  تجعل  تفاصيل  يشكل  يد 

قصة إجرام الكبار وخيبة الطفولة وتحديها 
لسلطة منحرفة، ومأساة فقر جنوب إيطاليا 
مقابل ترف الشمال. واألصدق أن الكاتب لم 
يحِي ابن السراة من موته، فلقد كان الصبي 
الحفرة  قاع  في  الموت  لسكون  مستسلمًا 
الجنوبي  بها  رمــاه  التي  الحصا  أن  حتى 
الشيء  هذا  طبيعة  من  ليستوثق  الصغير 
لم تستفز منه حركة، فبدا ألول وهلة كذئب 

أبيض ودع عنفه وتراخت يقظته.
نتفهم حاجة األدب لجدلية التغيير، غير أن 
غارسيا ماركيز بلغ قصده بروح تواقة لتسنم 
السعيد«،  األحــد  »يــوم  في  اإلبــداع  ذروة 
التأكيد  عن  منصرفًا  الفقراء،  بنبل  محتفيًا 
العدل،  في  مرغبًا  عنفهم،  احتمال  على 
مشفقًا من الظلم في كل ذلك. بيد أن »أنا 
وحرصهم  الفقراء  انحراف  أكدت  أخاف«  ال 
إلى  الهجرة  وطــرح  السباق،  دخــول  على 

الشمال كحل والتخلي عن إنقاذ الجنوب.
باألدب  قرننا  ضن  إلى  الرواية  انزلقت 
محفوظ  نجيب  أفــســده  مــن  على  الــجــاد 
والطيب صالح وسارتر وإخوانهم من عمالقة 
خلفية  اخــتــارت  عندما  العشرين،  القرن 
الحي  الميت  الطفل  نقل  هي  تشويقية 
أن  الخاطفون  استوثق  أن  بعد  حفرته  من 
إلى  وتحدث  الموقع  اكتشف  أوالدهــم  أحد 
الصبي، ونظفه حتى تألق بياضه الناعم من 
األولى،  القذارة  ورواسب  البدائية  أديم  وراء 
وتهديد البطل بذبح صديقه إذا بحث عنه، 
لتقويض  يكل  ال  الــذي  البوليس  وسعي 

العصابة.
في  الجنوبي  بطلنا  تَحْشُر  الرواية  إن 
األخيرة  مغامراته  ولعل  سوبرمان،  إهــاب 

جرى  مما  ودهشة  تيه  حالة  في  البسيط 
يفتقد  يزال  ال  الذي  الكيان  لذاك  ويجري 
يتجاوز  ومهني  تأسيسي  قانوني  لنص 
اللذين   1976 لعام  و45   44 قانونا 
بدمج  القذافي  من  بقرار  تجاوزهما  جرى 
بعقد  واحدة  بنقابة  الفنانين  مع  الُكتاب 
والتى  الماضي،  القرن  من  الثمانينيات 
بين  والمماحكات  بالخالفات  انتهت 
إلى  لالنقسام  مكرسة  والفنانين  الُكتاب 
قانونيًا،  األوضــاع  تصحيح  دون  نقابتين 
قرار  قبل  السابقة  لألوضاع  العودة  وال 

حينها. القذافي 
األربعة  الفصول  مجلة  أن  في  شك  ال 
ظــلــت تــصــدر أعـــدادهـــا ضــمــن قــانــون 
وضمن  الصيت،  سيئ  الليبي  المطبوعات 
أحوال  تزال  وال  ورعدية،  مُلبدة  مناخات 
الكلمة  حال  على  تسيطر  هذه  الطقس 
ال  الليبي  المطبوعات  قانون  اليوم.  بليبيا 
أكثر  صرفة،  عقابية  صبغة  ذا  قانونًا  يزال 
وعصرية،  متفتحة  تنظيمية  روح  بروز  من 
ومصمصة  الكلمة  وتحترم  بالحرية  تعتز 
»حفظ  بلعبة  التشبت  بدل  النجاح  على 

الحال على ما هو عليه«.
مجلة  مجددًا  تتوقف  أن  المؤسف  من 
المشاق  فمكابدة  ــة،  ــع األرب الــفــصــول 
الكلمة  لكن  مُنهكة،  حتمًا  والمعضالت 
صاحب  أن  طالما  تزدهر  لن  ليبيا  في 
عازفًا  أو  مرتجفًا  يقف  يــزال  ال  القلم 
بالقرصنة  مستدامة  رديئة  أحوال  بسبب 
عتيقة  ونــصــوص  ــد  ــرص وال والــفــوضــى 
غياب  ظل  في  واألهــم  ومتخلفة،  وبالية 

تأسيسي عصري. »نقابة« قوية وقانون 

قصة تأسيس رابطة 
امُلصدر للمجلة 

املذكورة وحكايتها 
املحشورة بني 

التوقف واالقتحام 
وإعادة الصدور 

حالة تعكس الكثير 
عن تالبيب حقيقتنا 
وتكشف عن مدى 

شيوع الدربكة 
كخاصية تتسم بها 

كينونتنا

كان الصبي 
مستسلمًا لسكون 

املوت في قاع الحفرة 
حتى أن الحصا التي 

رماه بها الجنوبي 
الصغير ليستوثق 

من طبيعة هذا 
الشيء لم تستفز 

منه حركة، فبدا ألول 
وهلة كذئب أبيض 
ودع عنفه وتراخت 

يقظته
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المستحيل  الجانب  إلنقاذ فيليب تؤكد هذا 
أن  مــا  بــقــدر  الطفل،  سيكولوجية  مــن 
استسالم فيليب مجانب للواقع. إنها ال تعالج 
مشكلة الفقر حتى، فنحن لسنا نعرف تمامًا 
وعناية  بتجربة خطفه  استنار  قد  فيليب  أن 
صديقه الفقير به، وقصة لير كانت مناسبة 
للنقاد الماركسيين لرفض اإلصالح من فوق 
االنعدام  خضم  إلى  هبط  األمير  كان  ولو 
والالمعنى في قاع الفقر قبل أن يعود فيتوج 
أمر  به  انتهى  المحبب  أن بطلنا  ملكًا. كما 
لمحة  من  يظهر  كما  الشمال  في  الشباب 
جنوبًا  مخلفًا  الرواية،  أول  في  مستقبلية 

حقيرًا مفتقرًا.
 Svetlana الــبــيــالروســيــة  تــجــاوزت 
نوبل  جــائــزة  ــة  روايـ فــي   Alexievich
إلى  التلميح  ــدود  ح تشيرنوبل«  ــالة  »ص
األدب  إلى فشل  اإلشارة  في  التأكيد،  تجلي 
الثقافي  نطاقها  في  الروسي  الكالسيكي، 
الكارثة  بعد  ما  لعالم  االستجابة  في  طبعًا، 
الروسية  اإلنتلجنسيا  حاجة  وإلى  النووية، 
ثقافة  آثار  على  االنكباب  عن  التراجع  إلى 
نقدها.  يقرأون  وال  الناشئون  يفهمها  ال 
طريقهما  في  والنقد  األدب  إن  وَلعَمري، 
ذريعة  تحت  الــغــابــريــن  حكمة  لــرفــض 
االستجابة لجحيم الواقع الذي ال يقل جحودًا 
وإني  أصيل.  أدبي  ماٍض  روائــع  أخرج  عما 
ألخاف من تطلع عصرنا إلى نهاية ال تموت 
فيها كورديليا، بقدر ما تطلب ظالم منتصف 
وبدائية  لهمجية  إنعاشًا  العشرين  القرن 
عالم الملك لير على حساب تأمالت هاملت 
عشر  التاسع  القرن  شغلت  التي  المأساوية 

المطمئن.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أما ترى البحر تعلو فوقه جيف!

يعرف ابن القيِّم الحِْكمَة بأنها: »فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت 
الذي ينبغي«. وهذا التعريف يركز فقط على الجانب السلوكي العملي للحكمة، أي 
مسبوًقا  يكون  أن  البد  ينبغي«  »ما  لكن  العملية«.  »الحكمة  يسمى  أن  يمكن  ما 
»حكمة  أي  المبتغى.  العملي  السلوك  لهذا  قاعدة  يمثل  مكتسب  معرفي  برصيد 
نظرية«. وثمة من يرى أن الحكمة تكتسب من الوقوع في األخطاء وحاالت الفشل، 
والخيبة  اإلخفاق  المرء بكم متراكم من تجارب  النجاح. ألن مرور  وليس من حاالت 
يحفزه على إعمال العقل بغية الكشف عن أسباب هذه اإلخفاقات واستخالص النتائج 

ورسم االستراتيجيات الكفيلة بجلب النجاح.
»حكماء«  بأنهم  نصفهم  الذين  األشخاص  وأن  درجات،  للحكمة  أن  يعني  وهذا 

يتفاوتون في درجات امتالكهم للحكمة.
البشر  فغالبية  الحكمة.  تنقصه  بأنه  يقر  نجد شخصًا  قلما  آخر،  جانب  من  لكن، 

يعتبرون أنفسهم »حكماء« إلى هذا الحد أو ذاك.
 =( »العِرف  حملوا  أشخاصًا  أن  مؤداها  شعبية،  حكاية  تروى  السياق  هذا  وفي 
الحكمة(« على جمل )ألن الحكمة ثقيلة، في ما يبدو( وذهبوا به إلى السوق وأخذوا 

ينادون:
- يا من يشري عِرف!

لشراء  أحد  يتقدم  ولم  السوق،  انفضت  أن  إلى  هذه  مناداتهم  في  استمروا 
»العرف«، ألن ال أحد يرى أنه ينقصه »العرف«.

سُمِّيت  الفرس،  بحَنََكي  أحــاط  ما  »الحََكمَُة:  من  »الحكمة«  لفظ  اشتق 
بذلك؛ ألنَّها تمنعه من الجري الشَّديد، وتُذلِّل الدَّابَّة لراكبها، حتى تمنعها من 
الِجماح«، وبهذه االستعارة تكون »الحكمة« الجمة للمرء عن االندفاع في السلوك 
نجابة  الذكاء  أن  حيث  من  الذكاء  عن  الحكمة  وتتميز  وتدبر.  وترصن  تريث  دون 
في  يستخدم  أن  يمكن  لكنه  األمور،  بين  والربط  واالستنتاج  الفهم  في  وسرعة 
اإلساءة إلى اآلخرين وفي جوانب شريرة، على حين أن الحكمة مجالها الخير وإفادة 

النفس والغير.
الخامسة  الساعة  الضائع، في  الوقت  المرء في  ما يكتسبها  الحكمة كثيرًا  أن  إال 
بومة  إن  هيغل  قال  لهذا  ولت.  قد  منها  االستفادة  فرصة  تكون  حين  والعشرين، 
رواية  األزمة. وفي  أي عند استحكام  الغسق.  إال عند  الحكمة( ال تحلق  )رمز  مينيرفا 
»دون كيشوت« يقول »دون كيشوت« وهو يحتضر »عشت أحمقَ وأموت حكيمًا«، 
أن  الطبيعة، بعد  إياه  الذي تهبنا  المشط  الشعوب »الحكمة هي  ويقول مثل ألحد 

نصبح صلعًا«.
قبل  الليبيين  والسياسيين  الحرب  أمراء  على  الحكمة  بوادر  تظهر  أن  نرجو  لذا 
الساعة الخامسة والعشرين، الساعة اإلضافية التي تكون إمكانية تحقيق االستفادة 

منها ضئيلة جدًا.

غالبًا ما تبهر إيطاليا الذي يزورها، ثم تأخذه تمامًا بعدما يكتشف طبيعة أماكنها، وبالطبع 
عادات أهلها وثقافتهم. كنت أظن أن األمر بالنسبة لنا نحن الليبيين يعود لعالقتنا المتنوعة 
بها، من دولة استعمرتنا لحوالي نصف قرن، فتأثرنا بها إلى دولة صديقة، ارتبطنا بثقافتها 
وتوثقت بسبب قربها وعالقتنا التجارية بناسها. وظننت أن الجيل الذي يسبقني كان مأخوًذا 

أكثر منا بسبب إجادة الكثيرين منهم اللغة اإليطالية.
بها،  ُأخذت  حتى  الماضي،  القرن  سبعينيات  مطلع  في  مرة  أول  إليها  سافرت  إن  ما  ولكن 
بها  وأقرأ  قواعدها  أتعلم  أن  حاولت  بها،  التحدث  من  وتمكنت  لغتها،  تعلمت  ما  وسريعًا 
ولكنني لم أفلح! أجدت الحديث بها وما زلت حتى اآلن أردد بعضًا من أغانيها، وطرائف أهلها.

ولقد سألت نفسي كثيرًا، لِمَ هم، وكذلك اليونانيون أقرب لي، شخصيًا من بقية مواطني 
شعب  أنهم  على  ناهيك  صديقهم،  تصبح  ما  سريعًا  ودودون  اليونانيون  األوربية.  الدول 
الشعبية،  رقصاتهم  أقدام  تحت  األطباق  بتحطيم  ويحيونها  )البازوكي(  موسيقاهم  يعشق 
واألكل  والرقص  المرح  يحبون  ذلك  وفوق  الليبية  العلم  أغاني  من  جدًا  قريبة  أغانٍ  ولهم 
السنة عطالت  177 يومًا من  الدول األوربية لهم  إلى  اليونانيون قبيل انضمامهم  والراحة. 

رسمية يعني حوالي نصف العام!
منصب  شغل  الذي  فانفاني(  )أمينتوري  ومباهجها.  الحياة  يعشقون  فهم  اإليطاليون  أما 
شعبه  عن  قال  األصيل(  )الجواد  لقب  عليه  أطلقوا  والذي  مرات،  لخمس  إيطاليا  وزراء  رئيس 
ويثقون  الحياة  يعشقون  وأنهم  الشدائد.  أمام  الغناء  أمهاتهم  من  وتوارثوا  تعلموا  »أنهم 
في قدراتهم على البقاء ويحققون ذلك من خالل حريتهم الشخصية«. ولعل ذلك ما جعلهم 
إلجازاتهم،  خاصة  منازل  يمتلكون  نصفهم  إن  اإلحصاءات  وتقول  الحياة،  متع  ينشدون 

وينفقون كثيرًا على مباهج الحياة.
رغم  بحياتهم  واستمتاعهم  اإليطاليين،  صمود  به  فسر  ما  أهم  أن  تقديري،  في  أنه،  غير 
الصعاب االقتصادية التي تواجههم باستمرار هو تفاؤلهم إذ يقول: »إن اإليطالي بطبعه يثق 
أي شيء سوى  عن  يستغنى  قد  اليومية،  الحياتية  الصعاب  على  والتغلب  البقاء  على  بقدراته 

حريته الشخصية في تنفيذ العمل!«.
هي  بل  العمل،  تسيير  مستندات  وكثرة  ــام  واالزدح الكبيرة،  المدن  ليست  إيطاليا  إن 
المشهورة من دون تراخيص تذكر، فالكثير منها  التي تنتج آالف األحذية  الضواحي، والقرى 
الواقع في مطلع سبعينيات  أنني صادفت هذا  بأيدي ماهرة. والحقيقة  تنتج في غرف صغيرة 
إليها،  وتوصل  مشهورة  أحذية  )ماركة(  عن  يبحث  صديق  صحبة  كنت  فلقد  الماضي،  القرن 
ولم  الشركة،  تلك  مكتب  وغادرنا  ليبيا،  في  تسويقها  معها  يصعب  مرتفعة  أسعارها  وكانت 
يوفر  أن  علينا  وعرض  معهم.  نتحدث  كنا  من  رفقة  كان  شاب  بنا  لحق  حتى  كثيرًا  نبتعد 
لرفيقي ما يريد بنصف السعر ولكن من دون )الماركة( التي يريد، واقترح عليه أن يغير أحرف 
من اسم الماركة التي يريدها، وتم له بالفعل ذلك، وال أبالغ إن قلت أن مصنع هذه األحذية 

الفخمة لم يتجاوز غرفة جلوس عادية في أي منزل من منازلنا.
فالعديد  العائلي،  العمل  نجاح  عليه  تأسس  الذي  المال  رأس  هي  اإليطالية  العائلة  مرونة 
تقول  العائلة  منزل  في  أوغرفة،  مطبخ،  أساسها  الكبيرة  اإليطالية  العالمية  المشاريع  من 
نالت  التي  بيروجيا،  مدينة  في  بويتوني(  )أل  مكرونة  أدق  بمعنى  أو  المعجنات،  أن  المراجع 
( الجلدية في روما   FENDI شهرة عالمية بدأت من مطبخ عائلة صغيرة، ومصنوعات )فندي 
12 سنة إلنتاجه،  ابتدأت من غرفة في منزل العائلة، وخل البلسمك الشهير الذي يحتاج إلى 
والذي تشتهر به مدينة )مودينا( اإليطالية ابتدأ بمجهود قسيس في كاتدرائية، ثم تخصصت 
 ،)MODENA( اسم  دون  من  الخل  هذا  زجاجة  تجد  ال  أن  لدرجة  المدينة،  كنائس  بقية  فيه 
كذلك جبن )البارمجان( ابتدأ في كنيسة بمدينة )روجي إيمليا( ومصنع الجينز اإليطالي الشهير 
 22 في  وانتشرت  عائلية  غرفة  من  بدأت  العالمية  )بينتون(  ومنسوجات   )Crest( كريست 
دولة، وفي مدينة نيويورك، مثلما يقول المصدر يوجد في شارع واحد سبعة محالت لمنتجات 

)Benetton بينتون(. هناك الكثير من مثل هذه المشاريع.
يندر جدًا أن تجد إيطاليًا ال يمارس أكثر من عمل، فال تستغرب إن كنت قد منحت إكرامية 
لنادل المقهى المجاور للفندق الذي أقمت فيه، ووجدته، في صباح اليوم التالي صرافا في بنك 
استبدلت فيه دوالراتك بالليرة اإليطالية. إنها إيطاليا التي يندر أاّل تلتقي بأحد أبنائها، وهو 
)Lasciatemi cantare( دعني  يمرح ليلة عطلته األسبوعية وهو يتغنى بأغنيتهم الشهير: 
تعلمنا منهم  أننا  يغنون ويعملون، ويبدو  إنهم  إيطالي حقيقي. نعم  فأنا  أغني،  أغنى، دعني 

الغناء فقط!

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

شباب ليبي، بُعث إلى أوروبا للدراسة، لكن قلة منهم درس 
في  كان  من  واحد،  من  أكثر  فيهم  أن  أظن  وال  نفقته،  على 
طرابلس، في بالده، يجد صعوبة في العيش، لكن لذلك غادر 
هو  المسرح.  ويدرس  يدرس،  أن  ألجل  باريس  إلى  طرابلس 
في  الثائر  الشباب  عقد  الستينات،  عقد  في  العمر  مقتبل  في 
العالم، المتمرد على الوجود، الرافض القائم، شباب الخنافس 
اليسار  الطالبية،  والحركة  الوجودية  والفلسفة  والهيبز 
ومانديال  وفيتنام  فلسطين  التحرر،  وحركات  وتشي  وبريخت 

وسلفادور إيلندي.
البوصيري عبد اهلل، سكن مفردًا في شقق بشوارع بنغازي، 
العقاري،  البنك  تجانب  منها  شقة  باريس،  من  عودته  عند 
القط، ما يعتني به  له رفيق وحيد، تشي  المختار،  شارع عمر 

كرفيق ال محالة.
فرنسا  في  المسرح  درس  من  اهلل،  عبد  البوصيري  ليس 
الممثل  العالقي،  محمد  الراحل  المخرج  غيره:  من  فحسب، 
الطاهر القبائلي...!، لكن البوصيري قبل وبعد، المسرح عنده 
صخرة سيزيف، حتى إن سقطت عنه يعيد حملها، خاصة في 
البدء الشغف أصاب لبه، لذا كانت عقيدته المسرح والمسرح 
مسرحيًا،  كان  مسعاه  يسعى،  بنغازي  جاء  عندما  الملتزم. 
المسرح  في  كنت  قابلته:  لما  مسرحًا،  بات  كباطنه  ظاهره 
الحديث، في هذه الفرقة، رفقة المخرج علي محمد المصراتي، 

والمخرج والممثل والفنان التشكيلي الراحل علي بوجناح.
منفاه  من  المسرحي  عاد  عندما  الشعوب،  أستاذ  المسرح 

االختياري، من باريس ما تُعجز المقتدر، لكن البوصيري كابد 
معاناة: أن يكون أو ال يكون حسب شكسبير. من باريس مأل 
جعبته بالدرس األول: أن المسرح أستاذ الشعوب، أن الشعوب 
كان  متى  إال  أستاذهم  المسرح  يكون  ال  الكادحين،  من 
ملتزمًا. فكدح أن يعيش في الوطن مثلما عاش في باريس، 
بنغازي  في  اللغة،  عاندته  من  المجد  التلميذ  باريس  في 
سيعاند اللغة فيرحل إلى القاهرة، ألجل أن تطاوعه لغته األم 
العربية. وهذه عقدة من عقد فريد، صاغه البوصيري عبد اهلل 

في مبتدئه، ما سيختلف بالضرورة عن خبره.
عند  ــام،  أي منذ  قاربتها  عندما  زمنًا،  مكتبتي  عن  غبت 
مصادفة  بأصابعي  أمسك  بالقصير،  ليس  سفر  من  عودتي 
لقيت  ما  أدهشني  هذا،  المقال  عمود  سيكون  صغيرًا،  كتيبًا 
كراسات  من  كراسة  الكتيب  مترعة:  الــذاكــرة  فانسكبت 
 64 جيب/  كتاب  والحجم  بسيط  الغالف  اهلل.  عبد  البوصيري 
على  طويلة  خطوط  تقطعه  ثلجي  األول:  الغالف  صفحة. 
الكراس  زرقاء:  الكتابة  اللون قرمزي محمر،  والطول،  العرض 
البوصيري  بقلم  المسرحية/  المفاهيم  تطور   /)1( المسرحي 
عبد اهلل. حقوق الطبع محفوظة للمؤلف/ الطباعة دار الحقيقة 
بنغازي/ الغالف األخير: السعر 250 درهمًا/ ثم الكلمة التالية: 
الثقافة  أن تساهم في  إال  السلسلة،  وراء هذه  »ال أطمح من 
االعتبار  من  نوعًا  المسرحي  للفنان  تحقق  وأن  المسرحية، 
المعنوي، في مجتمع يعيش فيه غريبًا مطاردًا... وال شيء أكثر 

– البوصيري«.

كتب:  الكراس  آخر  في  لكن  للطباعة،  تاريخ  يوجد  ال 
نسختي،  ليست  النسخة  أن  ثم  1972/5/25م.  طرابلس 
إليه:  التالي  اإلهداء  المؤلف  كتب  ممن  هدية  جاءتني  بل 
التشجيع،  هذا  على  الشكر  جزيل  مع  المصراتي،  على  األخ 
12/11/ 1972م. أما  ثم توقيع البوصيري عبد اهلل والتاريخ 
وقفة  مدخل-  فمنها:   )1( المسرحي  الكراس  محتويات  عن 
أمام حتمية التطور المسرحي، المسيرة الكبرى – المسرحية 
اإلليصباتية-  المسرحية  الرومانية-  المسرحية   – اليونانية 
المسرحية   – الميلو-دراما   – البرجوازية  المسرحية 
حول  القادم  العدد  األخيرة:  الصفحة  وفي   ... الرومانطقية 

شعار المسرح أستاذ الشعوب.
أخرجها  ثم  كراساته،  اهلل  عبد  البوصيري  كتب  لقد 
من  الشخصي،  حسابه  على  طبعها  ثم  وصححها،  وراجعها 
بيده،  ووزعها  حملها  ثم  القليل،  من  األقل  اليومي  قوته 
بتهم  ووجه  فقد  فعل،  ما  وزر  حمل  ثم  واألصدقاء،  للزمالء 
فني  ووسط  متعسف،  واجتماعي  سياسي  نظام  في  جمة 
صعب المراس، اتجاه التثقيف والمبادرات الفردية. رغم هذا 
تكون  أن  عن  اهلل،  عبد  البوصيري  آنذاك  يكل  لم  وغصبًا، 
له:  مثيل  ال  سبق  المسرحية  الثقافة  في  هي  كراسات،  له 
الهدف الطريق والطريقة، والمسير ألجل ذلك هو الوصول، 
وصلت  وصلت،  الرسالة  الحال:  لسان  المقالة  هذه  في  اآلن 
قبلنا  لذلك،  فطنا  وتغيرنا،  العالم  تغير  أن  وحدث  الرسالة، 

بذلك، ال يهم .

للقضاء  العنف  تتوخي  التي  الثورات  شبهتُ  سبق،  فيما 
بالسيل  ـ  الليبية  فبراير  ثورة  مثل  ــ  االستبداد  نظم  على 
والرواسب  النفايات  كل  بدايته  في  يحمل  الذي  الجارف 
نفسه  وينظف  جانبيه  على  يرميها  تقدمه،  طريق  وفي 
وزيــادة  مــرت،  التي  السنين  هــذه  بعد  لكن  تدريجيًا، 
األقرب  التشبيه  أصبح  المياه،  وتعكر  التلوث  مستوى 
مياه  لعقود  فيها  ُفرغت  راكــدة  بحيرة  »تشبه  ليبيا  أن 
في  ترسبت  التي  النفايات  ومختلف  الصحي  الصرف 
فعلته  ما  وكل  البعوض،  ضفافها  على  وتراكم  قاعها، 
القاع  في  ما  كل  حركت  أن  الجارفة  الشعبية  الثورة  هذه 
السطح وتتصدر  ونفايات وجعلتها تطفو على  رواسب  من 
معقدة  تقنيات  إلى  يحتاج  تنظيفها  وأصبح  المشهد، 
جديد  من  وتكثيفه  المياه  هذه  كل  تقطير  أصعبها  ليس 

القمامة«. الصلبة في مكبات  النفايات  واإللقاء بكل 
ومطامعها  أسمائها  بمختلف  التيارات،  ظلت  هكذا 
النفايات  تصطدم  مثلما  السطح  على  تتصارع  ومخاوفها، 
يستقر  والبعض  يعود،  ثم  يغوص  وبعضها  ببعضها، 
كل  في  روائحه  وينشر  يتعفن  والبعض  الضفاف،  على 
دماءنا،  يمتص  الذي  البعوض  يزدهر  بينما  المحيط، 
الوليمة  هذه  حول  والخارج  الداخل  من  المزعج  والذباب 

الباذخة.
انتفضت  التي  االجتماعية  الشرائح  من  العديد  أما 
وكتبت  المنطقة،  فــي  التمرد  مظاهر  مــع  متناغمة 
والديمقراطية،  المدنية  والدولة  الحرية  عن  شعاراتها 
سيطروا  من  قبضة  في  نفسها  وجــدت  بها،  وصدحت 
الميراث  يكن  ولم  القمع،  من  عقود  أربعة  ميراث  على 
العبث  من  عقود  أربعة  شعار  كان  الذي  المثلث  سوى 
فضاًل  العقود،  هذه  طيلة  تكديسه  تم  سالح  والفوضى: 
المشهد  في  تدخلت  إقليمية  قوى  عبر  جلبه  تم  عما 
في  نفطية  ثروة  تكدسه  الذي  والمال  الثورة،  بعد  الليبي 
إلى  وتحول  الصراع،  مركز  أصبح  الذي  المركزي  البنك 
تحرسه  التي  والميليشيات  الحرب  أمراء  يدعم  مال  بيت 
المثلث  أضالع  وآخر  وموظفيه،  إدارته  مجلس  وتحرس 
نظام  إسقاط  بعد  شاغرة  أصبحت  التي  السلطة  هو 
وكانت  واحد،  شخص  السلطات  كل  فيه  احتكر  شمولي 
ال  مجتمع  في  للناخبين  ُفتحت  التي  االقتراع  صناديق 

والتي  السلطات،  هذه  تقلد  نحو  األول  الطريق  فيه  دولة 
خالل  كرست  التي  الفساد  سردية  استأنفت  ما  سرعان 
التي  السلطات  كانت  الثانية  والطريق  عقود،  أربعة 
المتحدة،  األمــم  ترعاها  دولية  مؤتمرات  عن  انبثقت 
وأقــدار  بمشاعر  والتالعب  الفساد  في  جلها  انخرطت 
األمر  فرض  سياسة  عبر  للسلطة  أخرى  وطريق  الليبيين، 
لها  شرعية  ال  سياسية  أجسام  بتشكيل  ســواء  الواقع، 
السيطرة  عبر  أو  إرهابية،  وجماعات  مسلحة  بأذرع  تتقوى 
يقودها  واألحياء من خالل ميليشيات مسلحة  األرض  على 
جنائية  أحكام  في  السجن  من  خرج  بعضهم  مدنيون 
ثورة  هيجان  خضم  في  السجون  ــواب  أب ُفتحت  حين 

فبراير.
أسماء  السطح  على  طفحت  الراكدة  البحيرة  هذه  من 
حضور  ال  سلطان،  من  بها  اهلل  أنزل  ما  المرحلة  تقود 
مجتمعاتها  في  حتى  وال  الجغرافيا  وال  التاريخ  في  لها 
ومهارتها  معرفية،  خلفية  أي  وال  مؤهالت  وال  الصغيرة، 
التي  الفوضى  واستغالل  اإلجــرام  خبرة  كانت  الوحيدة 
والسيطرة  الفوضوي،  السابق  النظام  سقوط  أعقبت 
ليبيين  شبان  وتجنيد  السالح،  تركة  من  كبير  قدر  على 
ــاب  إره عبر  المشهد  فــي  نفسها  لتفرض  يائسين، 

األممية. البعثات  وممثلي  والسياسيين  الناس  وتخويف 
على  تطفح  بــدأت  التي  الرواسب  هذه  سني  وطيلة 
واستقطابات  انقسامات  تعاني  ليبيا  كانت  السطح، 
إعالم  وسائل  تغذيها  وعقائدية،  ومصلحية  جهوية 
وباستخدام  الكراهية،  على  تحرض  انفكت  ما  مهرجة 
مكونات  بعض  تجاه  وبذيئة  وسفيهة  مقذعة  أساليب 
خلف  بها  المتفوهين  تضع  أن  المفترض  من  المجتمع 
في  قانون  ثمة  كان  لو  المنابر  هذه  وتقفل  القضبان، 
بحماس  المدنية  الدولة  عن  تتحدث  التي  األرض  هذه 
قانون  يكون  أن  دون  والتشريعية  الرئاسية  واالنتخابات 

نافذ فيها. واحد 
القاع  من  الطافحة  الرواسب  تلتقي  البحيرة  هذه  فوق 
دستورية  قاعدة  على  لالتفاق  وعاصمة  مكان  كل  في 
لالنتخابات، لكنها ال ولن تتفق أبدًا، ومن المنطقي أن ال 
يباشر  أن  ديمقراطي من شأنه  إجراء دستوري  على  تتفق 
البعوض  السامة ويحرم  الرواسب  البحيرة من  في تنظيف 

الفاخرة. وليمته  والذباب من 
في  أخِرجت  عابثة  مسرحية  عبر  عليا  سلطات  تأتي 
المسروق،  الليبي  المال  من  الرشى  دُفعت  أن  بعد  جنيف 
الطائرات  تستقل  نراها  القضبان  خلف  تتواجد  أن  وبدل 
يسلم  ذلك  ورغم  األحمر،  الفرش  على  وتمشي  الخاصة 
طالما  الفساد  وبسلطات  النفايات  تدوير  بإعادة  الجميع 
ثمة  وطالما  المعتم،  النفق  هذا  في  شاحب  ضوء  انبثق 
هذه  وتكلف  للتدوير،  قابلة  البحيرة  سطح  فوق  نفاية 
)جدًا(،  محدد  زمن  خالل  )جدًا(  محددة  بمهام  السلطات 
من  مهمة  أي  تنجز  أن  دون  جدًا  المحدد  زمنها  وتتجاوز 
المتحدة  األمم  مستشارة  وتظل  جدًا،  المحددة  مهامها 
السلطة  هــذه  مــع  يتعاملون  وفريقها  ــدًا  ج اليائسة 
خضم  وفــي  ومشروعيتها،  لشرعيتها  فقدانها  رغــم 
عبر  ليبي،   – ليبي  حل  إلى  التفكير  يذهب  التالعب  هذا 
باإلعالن  صلة  لها  مــازالــت  التي  الوحيدة  المرجعية 
في  المنتخبة  الوحيدة  السلطة  في  متمثلة  الدستوري 
من  منبثقة  جديدة،  وطنية  حكومة  تشكيل  إلى  ليبيا، 
القوى  لكن  النفق،  هذا  في  كوة  تفتح  قد  ليبية،  إرادة 
من  تأتي  التي  المستوردة  بالحلول  فقط  تعترف  التي 
مع  وتتعامل  داخــلــي،  حل  أي  يعنيها  ال  الــحــدود  خلف 
خيرية  أهلية  جمعيات  وكأنها  المنتخبة  الليبية  السلطات 

لها. ملزمة  غير 
سلطة  آخر  وانقساماته،  عيبوبه  بكل  النواب،  مجلس 
إليه  وصل  من  معظم  كون  من  أبرئه  أن  دون  منتخبة 
الرواسب  وصعود  الراكدة  البركة  تحريك  سياق  في  كانوا 
الليبيين  خيار  هذا  كان  النهاية  في  لكن   ، السطح  إلى 
استحقاق  ألي  يتحمسون  ومازالوا  دائمًا  تحمسوا  الذي 
وهتفوا  أجله،  من  ثاروا  الذي  للمسار  يعيدهم  ديمقراطي 
مدنية  دولة  )ليبيا  جدرانهم  على  شعاراته  وخطوا  به، 

واحدة(. ديمقراطية 
بأزمات  أخرى  دول  في  النيابية  المجالس  تمر  ما  كثيرًا 
ًسنوات،  وأحيانا  شهورًا  العمل  عن  تعطلها  ومشاكل 
تساعد  لم  إذا  والمرجعية  الــعَــودِ  مركز  تظل  لكنها 
هذا  وتجاهل  مبكرة،  انتخابات  إجراء  على  األزمة  تداعيات 
واألجسام  والتشريعات  القوانين  منه  تنبثق  الذي  الجسم 
من  حلقة  في  ندور  يجعلنا  السيادية،  والمناصب  األخرى 
فعبور  األول،  المربع  قبل  ما  إلى  ويعيدنا  المستمر،  العبث 
فراغ  في  السقوط  من  أفضل  متهالك  جسر  على  الوادي 

الهاوية.
فرض  سياسات  امــام  عثرة  شكل  الجسم  هذا  وألن 
القانون،  عن  خارجة  مسلحة  قوى  تديره  الــذي  الواقع 
من  البلطجية  لبعض  جديد  من  الفاسدة  األموال  دُفعت 
السلطة  عقاب  وكان  محتوياته،  وسرقة  مقراته  حرق  أجل 
الجسم  لهذا  الفاسد  والمال  الرشى  عبر  جــاءت  التي 
الرشى  تدفع  واستمرت  فسادها،  صفو  يعكر  الذي  الوحيد 
مجرد  إلى  لديهم  ليبيا  تحولت  الذين  المجتمع  لغوغاء 
)سوق  المدن  من  كثير  في  يسمى  ما  أو  للمزاد  سوق 
حكومة  تعمل  مرة  وألول  الخنابة،  سوق  أو  السراقة( 
وإسقاطه  البرلمان  من  الثقة  سحب  على  واليتها  منتهية 

في تاريخ الدول القديم والحديث.
طالما  السطح  على  تطفح  السامة  الرواسب  ستظل 
الكريهة  والروائح  التلوث  من  المتضرر  الليبي  الشعب 
الكوميديا  هذه  يراقب  الشاشات  خلف  وجالسًا  صامتًا 
له  تفتح  قد  التي  القوي  العالم  أحداث  ويتابع  السوداء، 
الخالي  مجتمعه  في  يحدث  لما  ما  زحزحة  أو  أمل  كوة 
أمام  خيار  وال  القانون.  ومــن  الــدولــة  من  اآلن  حتى 
الجديدة  للدولة  المدني  بالمسار  المتمسكين  الليبيين 
األخيرة  االنتخابات  قوائم  في  سجلوا  من  في  والمتمثلين 
السلمي  الشعبي  الحراك  في  االستمرار  سوى  المجهضة، 
األزمة،  من  للخروج  األمر،  استلزم  إذا  المدني  والعصيان 
بعد  عقد  منذ  بنا  تالعبت  التي  السياسية  الطبقة  وإقصاء 

السابق. النظام  إسقاط 
ِجيَفٌ..  فوقه  تعلو  البحر  ترى  أما  الشافعي:  اإلمام  قال 

الدّررُ! قعره  بأقصى  وتستقرُّ 

شعب يغني للوطن

الحكمة 
في الساعة الخامسة والعشرين

كراسات البوصيري عبد الله!
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بلديات 12

 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

سبها.. كيف جرى 
السطو على سيارة 

السيولة املالية؟
أعلن مدير أمن سبها، حسن 
السطو  واقعة  تفاصيل  العياط، 
مالية  سيولة  تقل  سيارة  على 
في  المركزي  المصرف  فرع  من 
الجمهورية  مصرف  إلى  سبها 

وسط المدينة، األربعاء.
في  سبها،  أمن  مدير  وقــال 
»فواصل«  منصة  نقلته  تصريح 
مسلحين  إن  اإللــكــتــرونــيــة: 
»هيونداي  ســيــارة  يستقلون 
األربعاء  صباح  سطوا  سوناتا« 
للمصرف  تابعة  ســيــارة  على 
وسرقوا  سبها،  فــرع  المركزي 
في  كــانــت  ــار  ــن دي ألـــف   700
الجمهورية  إلى مصرف  طريقها 

بالمدينة.
أن  الـــعـــيـــاط  وأضــــــــاف 
ولم  بالفرار  الذوا  »المسلحين 
معه،  ومــن  للسائق  يتعرضوا 
بالواقعة  محضر  فتح  وجــرى 
نطاقه  في  الواقع  المركز  في 

الحادث«.
بمديرية  أمني  مصدر  كان 
تصريح  فــي  ــال،  ق سبها  أمــن 
مجموعة  إن  ــوســط«،  »ال إلــى 
تقل  سيارة  على  سطت  مسلحة 
المصرف  فرع  من  مالية  سيولة 
مصرف  إلى  سبها  في  المركزي 

الجمهورية وسط المدينة.
أن  المعتاد  مــن  أنــه  يذكر 
السيولة  نقل  سيارات  تتحرك 

المالية تحت حراسة أمنية.

الشعب يرغب في اختيار قادته بطريق االنتخابات
عمداء 6 بلديات خالل لقاء زنينغا:

األمــم  بعثة  رئيس  بأعمال  القائم  ــح  أوض
زنينغا،  ريزيدون  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة 
في  البلديات  عمداء  من  عــددًا  لقائه  خالل 
»األولوية  طرابلس  بالعاصمة  البعثة  مقر 
القصوى« لألمم المتحدة في ليبيا، معربًا عن 
البلديات  اجتماعات مع عمداء  لعقد  استعداده 

المنتخبين.
حسابها  عبر  المتحدة  األمم  بعثة  وقالت 
على »تويتر«، اإلثنين، إن زنينغا التقى األحد، 
»عمداء بلديات زوارة ومصراتة وسوق الجمعة 
إلى  مشيرة  والزنتان«،  وصرمان  وتاجوراء 
بلدية   130 من  أكثر  عمداء  »يمثلون  أنهم 

في ليبيا«.
أن  ثانية  تغريدة  في  البعثة  وأوضــحــت 
الشعب  رغبة  عن  أعربوا  البلديات  »عمداء 
القوية في اختيار قادته ومؤسساته عن طريق 
تنظيم  »ضرورة  على  مشددين  االنتخابات«، 
االنتخابات في أقرب وقت«. وأعربوا عن أملهم 
مع  جيدة  بعالقات  لتتمتع  ليبيا  »استقرار  في 
إنهاء  وضرورة  خارجي.  تدخل  دونما  جيرانها 

المراحل االنتقالية والحكومات الموقتة«.
جهته  من  أكد  زينينغا  أن  البعثة  أضافت 
وجهودها  المتحدة  األمــم  »التزام  للحضور 

كأولوية  لالنتخابات  واضــح  مسار  لتحقيق 
»لعقد  اســتــعــداده  عــن  ــرب  وأعـ ــوى«،  ــص ق
اجتماعات أخرى مع رؤساء البلديات الذين تم 
الليبي«.  الشعب  قبل  من  مباشرة  انتخابهم 
مهمة  زنينغا  يتولى   ،2021 ديسمبر  ومنذ 
المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  بأعمال  القائم 
يان  السابق  للمبعوث  خلفًا  ليبيا،  في  للدعم 
ديسمبر   10 في  منصبه  غادر  الذي  كوبيش 
لألمم  العام  األمين  مع  خالفات  إثر  الماضي، 
المتحدة، الذي عين األميركية ستيفاني وليامز 

بمنصب مستشارة لشؤون ليبيا.
تعذر  التي  األحد،  وليامز،  مهمة  وانتهت 
لقيادة  األممية  البعثة  رأس  على  تعيينها 
بين  الوساطة  في  الدولية  المنظمة  جهود 
القوى  بين  خالفات  بسبب  الليبية،  األطــراف 
الكبرى في مجلس األمن الدولي، ال سيما بين 

أميركا وروسيا.
إنها  الجمعة،  المتحدة،  ــم  األم وقــالــت 
»تحاول تسمية شخص موقت في أسرع وقت 
بها  قامت  التي  بالمهمات«  للقيام  ممكن 

وليامز التي غادرت منصبها نهاية يوليو.
العام  األمين  باسم  الناطق  نائب  وأعلن 
»هو  زنينغا  أن  حق،  فرحان  المتحدة  لألمم 
آخر«  شخص  تسمية  حين  إلــى  المسؤول 

البعثة. لرئاسة 

السكن لقروض  املتقدمني  بيانات  استيفاء  ملناقشة  اجتماع  زلينت.. 
عقد صباح األحد بديوان البلدية اجتماع برئاسة عميد 
البلدية مفتاح حمادي، وبحضور كل من هشام بن يوسف 
الحكومة  رئيس  مبادرة  لتنفيذ  العليا  اللجنة  سر  أمين 
الحكم  وزارة  من  المشكلة  واللجنة  الشبابي  لإلسكان 
ومدير  زليتن  في  االدخار  وهم عضو عن مصرف  المحلي، 
مكتب شؤون المحالت ومندوب عن صندوق الزكاة ومدير 

مكتب الشباب بالبلدية ومندوب الشؤون االجتماعية .

في  والبدء  الفرعية  اللجنة  عمل  آلية  ناقش  االجتماع 
استمارة استيفاء بيانات المتقدمين للحصول على قروض 

السكن .
في  البدء  وموعد  مكان  تحديد  على  االتفاق  تم  كما 
استالم النماذج الخاصة بالقروض، التي سيتم نشرها الحقًا 
وردت  من  يشمل  النماذج  استالم  »إن  البلدية:  وقالت   .

أسماؤهم في الكشوفات التي تم نشرها سابقًا فقط «.

القرة بوللي.. تنشر أسماء املتقدمني ملبادرة »اإلسكان الشبابي واألسر املحتاجة«
نشرت بلدية القرة بوللي، على صفحتها الرسمية بموقع »فيسبوك«، الثالثاء، على مجموعتين، قوائم بأسماء المتقدمين لالستفادة من مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبية، 

بشأن اإلسكان الشبابي واألسر المحتاجة في نطاق البلدية وعددهم 3999.

بلدية طبرق في منشور مصور نشرته على صفحتها  قالت 
عميد  »إن  الثالثاء،  »فيسبوك«،  التواصل  بموقع  الرسمية 
عمداء  مع  مهمًا  اجتماعًا  عقد  بوالخطابية  فرج  البلدية 
البلديات والحكماء لمناقشة عديد األمور التي تخص المنطقة 
بالكامل والمشاكل التي تعترض المنطقة من امساعد شرقًا 
تفصح  ولم  جنوبًا«.  الجغبوب  إلى  غربًا  الغزالة  عين  إلى 
البلدية في منشورها عن تفاصيل ما دار في االجتماع. من 
جهة ثانية قالت البلدية، إن مراسل »قناة الوسط« في طبرق 
طفح  حول  طبرق  بلدية  عميد  مع  لقاًء  أجرى  شحات  محمد 

المياه السوداء والمشاكل التي تعترض محطات الرفع.

بنغازي.. اجتماع لجنة الخطة التنمويةطبرق.. العميد يجتمع بعمداء بلديات وحكماء
بموجب  المشكلة  اللجنة  لعمل  استكمااًل 
بشأن  للبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  قرار 
التنموية  الخطة  بوضع  تعنى  لجنة  تشكيل 
صفحتها  على  بنغازي  بلدية  قالت  بنغازي، 
عقد  تم  أنه  »فيسبوك«،  بموقع  الرسمية 
ــوان  دي بمقر  الــثــالثــاء  تحضيري،  اجتماع 
فرج  أحمد  اللجنة  رئيس  بحضور  البلدية، 
الدرسي،  عبدالرحيم  اللجنة  وعضو  الطيرة، 
المريسة  الحرة  المنطقة  إدارة  لجنة  وعضو 
عامر،  بن  أحمد  د.  اللجنة  مع  والمتعاون 

العبيدي،  التخطيط محمد  وممثل عن مجلس 
ومدير العالقات العامة بالبلدية صالح البدري، 
وعن المرصد الحضري عمر الشويهدي، لوضع 
الترتيبات النهائية لعمل اللجنة المشار إليها.

»استعراض  جرى  أنه  البلدية  وأوضحت 
ومخرجات  بيانات  من  إليه  التوصل  تم  ما 
والمحالت  األحياء  مجالس  من  تجميعها  تم 
التي  األخرى  والشرائح  القطاعات  بعض  ومن 
وضع  لغرض  اللجنة  عمل  في  إشراكها  تم 
الذي  النهائي  العرض  على  األخيرة  اللمسات 

بتنفيذها  قامت  التي  األعمال  كل  سيلخص 
اللجنة«.

ـ  المنشور  حسب  ـ  الــحــاضــرون  وأبـــدى 
داخــل  تضمينها  سيتم  قيمة  »مالحظات 
المجلس  على  قريبًا  ييعرض  الــذي  الدليل 

للبلدية العتماده«. التسييري 
»أعمال  عنوان  وتحت  ــرى،  أخ جهة  من 
اإلعالمي  المكتب  نشر  العامة«،  النظافة 
صفحة  على  مصورًا  منشورًا  بنغازي  لبلدية 

البلدية بموقع »فيسبوك« الثالثاء.

طرابلس ـ القاهرة–الوسط

مصراتة.. شكشك يبحث 
استكمال مشاريع البلدية

زار رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، 
رفقة مدير ديوان المحاسبة فرع مصراتة، 
وبعض مديري اإلدارات والمكاتب مجلس 
في  وكان  األحــد،  صباح  مصراتة  بلدية 
البلدية  مجلس  وأعضاء  عميد  استقباله 
مديري  وبعض  البلدية  ديــوان  ووكيل 
شكشك  بالديوان.  والمكاتب  اإلدارات 
اإلداريــة  ــراءات  اإلج الزيارة  خالل  ناقش 
من  عدد  الستكمال  اتخاذها  يجب  التي 

المشاريع داخل البلدية.
منشور  في  مصراتة  بلدية  وقالت 
مصور على صفحتها الرسمية على موقع 
المحاسبة  ديوان  رئيس  إن  »فيسبوك«، 
لتلك  الــصــعــاب  كــافــة  بتذليل  تعهد 
المشاريع المتوقفة حسب ما يتماشى مع 
التشريعات النافذة، وأكد أهمية التواصل 
وديــوان  البلدي  المجلس  بين  الدائم 
المحاسبة، موضحًا أن مهام الديوان هي 

متابعة سالمة اإلجراءات دون عرقلتها.

األبيار.. البلدية تخاطب 55 موظف نظافة
تم  ـ  أسماءهم  نشرت  ـ  موظفًا   55 بـ»المهم«  وصفته  إعالن  في  األبيار  بلدية  طالبت 
ملفاتهم  بتسليم  يقوموا  لم  األبيارالذين  لبلدية  المرج وضمهم  نظافة  من شركة  نقلهم 
الستالم مرتباتهم. وقالت البلدية في منشور على صفحتها بموقع »فيسبوك« السبت، إن 
بالكشف  المرفق  بالكتاب  المبينة  المطلوبة  باإلجراءات  الوظيفية  ملفاتهم  إحضار  »عليهم 
بأسرع وقت؛ وذلك لصرف مرتباتهم وتسوية أوضاعهم وبشكل عاجل والتواصل مع إدارة 

النظافة بديوان البلدية لتسليم إجراءاتهم«.
من جهة أخرى أعلنت البلدية في منشور مصور »أنه تم بحمد اهلل استكمال رصف باقي 
الشركة  طريق  عن  األمن،  مديرية  وبجانب  موسى،  محمد  مدرسة  من  بالقرب  الشوارع 
المنفذة )المحترفون للمقاوالت العامة( المتعاقد معها عن طريق عميد بلدية األبيار محمد 

ربيش القطراني، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية«.
وأوضحت أن المشروع »في المراحل األخيرة، حيث وصلت نسبة اإلنجاز إلى 90 %، وسيتم 

بإذن هلل استكمال باقي البندورات، والعاشق والمعشوق خالل األسبوع المقبل«.

● لقاء زنينغا مع عمداء البلديات 31 يوليو 2022● زنينغا مع عمداء البلديات

»حراك الطوارق« ينفي نيته التوجه للحقول النفطية
الطوارق«  ــراك  »ح ومنسق  الناطق  نفى 
جعفر األنصاري، في تصريح إلى »الوسط« 
الحقول  إلى  التوجه  الحراك  نية  األربعاء، 
أن  مــؤكــدًا  ليبيا،  غــرب  جنوب  النفطية 
غير  »أخبار  بالخصوص  تداوله  جــرى  ما 
صحيحة وزائفة«. وقال األنصاري إن »حراك 
أو  تصريحات  أية  عنه  تصدر  لم  الطوارق« 
مواقع  عبر  تداوله  جرى  ما  بشأن  بيانات 
التوجه  الحراك  نية  عن  االجتماع  التواصل 
للسيطرة  بالمنطقة  النفطية  الحقول  إلى 
بتحسين  للمطالبة  فيها  واالعتصام  عليها 
األوضاع المعيشية في الجنوب، أو معارضة 

أي طرف من أطراف الصراع.
وأكد أن »حراك الطوارق« علق اعتصامه 
آمر  تدخل  بعد  الماضي  مــارس   31 منذ 
لحكومة  التابعة  العسكرية  سبها  منطقة 
وعميد  كنه،  علي  الفريق  الوطنية،  الوحدة 
ورئيس  نينو،  ماتكو  أحمد  أوبــاري  بلدية 
ليبيا  في  الطوارق  لقبائل  األعلى  المجلس 

األعيان  من  وعدد  انقدازن،  أبوبكر  الشيخ 
ونشطاء الطوارق.

اإلعالمي  المكتب  نفى  ثانية  جهة  من 
لحكومة  التابعة  العسكرية  سبها  لمنطقة 
إعالميًا  تداوله  جرى  ما  الوطنية  الوحدة 
من  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  وعلى 
تصريحات منسوبة للفريق علي كنه، بشأن 
القيادة  قوات  ضد  عسكري  لتحرك  الدعوة 
»مجرد  أنها  مؤكدًا  المنطقة،  في  العامة 

إشاعات مغرضة«.
وأكد المكتب اإلعالمي في تصريح نشره 
الفريق  أن  »فيسبوك«  على  صفحته  عبر 
بيان  أو  تصريح  بأي  يــدِل  »لم  كنه  علي 
يخص أي عمل عسكري في مدينة أوباري«، 
اإلعالمي  المكتب  صفحة  أن  إلى  منوهًا 
»فيسبوك«  على  العسكرية  سبها  لمنطقة 
هي المنبر الوحيد آلمر المنطقه العسكرية 
يخص  مــا  كــل  نشر  يتم  خاللها  ومــن 

المنطقة. ● الفريق علي كنه أثناء تدخله لفتح الطريق المؤدي إلى حقل الشرارة في أوباري، 31 مارس 2022. 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

السنة السابعة
العدد 350

اخلميس
6 احملرم 1444 هـ

4 أغسطس 2022 م



حق األربعاء 
محمد الدقاق

أرميص والفن الهائم في رشاقة الضاد

على الرغم من تعدد األسئلة فإن 
أرميص يرى أن دور الفنان ال يختلف عن 

دور املسؤولني عن قضايا املجتمع

ثقافة وفن 13

من بعد أن حاورته في لندن، الصحفية لولوة الحمود، تقدم لنا 
الفنان علي عمر أرميص، عبر جريدة »الشرق األوسط« يوم 3 /10/ 

2011 ك»تواصل تام بين الفن واألدب«.
مهند  لنا  يكتب   ،2022/7/10 يوم  عامًا،  عشر  أحد  بعد  ثم 
سليمان عبر موقع »بلد الطيوب« »على أرميص.. فرادة التجربة«، 
فيرى أن هذا التفرد في فنه وتشكيله يرتكز على تجربة هذا الفنان 
المقيم في المملكة المتحدة، من بعد أن حاول القيام بتجربته في 

ليبيا ولكنه لم يفعل.
تجربته أقامها على اتخاذه لفن الحرف العربي كأرضية ألعماله 
اإلبداعية، متبنيًا أسلوب الرسم بفراشات كبيرة على مساحات ما 
ينتقيه من مواد تصل مساحتها نحو خمسة أمتار بواسطة ألوان 

متعددة في لوحاته، تبرز »الفن الهائم في رشاقة الضاد«.
الفنان علي عمر أرميص وُلد العام 1945 في مدينة طرابلس 
الغرب وترعرع فيها. درس المعمار والتصميم بجامعة »بليموث« 
في بريطانيا. عاد إلى ليبيا عقب تخرجه، مارس إبداعه، وشارك في 
الكتابة والنقد المتخصص، وترأس القسم الفني بمجلة »الفنون« 

بطرابلس.
ثم عمل مستشارًا للفنون البصرية في مهرجان العالم اإلسالمي 
العام 1976. في العام 1981 قرر االستقرار ببريطانيا، وشارك من 
من  مجموعة  عبر  والنشر  بالكتابة  المساهمات  من  بعدد  لندن 
المؤتمرات  في  مشارًكا  واإلنجليزية،  العربية  والدوريات  الصحف 

والمحافل العالمية.
ما إن تدخل القاعة اإلسالمية 
وسط  البريطاني  المتحف  في 
لوحة  تستوقفك  حتى  لندن 
في  ورائعة  بساطتها  في  قوية 
واحد  حروًفا،  تحوي  تواضعها، 
حرف  وهو  العربية  الحروف  من 
متجردًا  بحرية  كتب  »الكاف« 
وموازينها  الكتابة  قوانين  من 
بيضاء  خلفية  على  األسود  باللون  الحرف  رسم  لدينا.  المعروفة 
وحوله خطت أبيات من الشعر بالخط المغربي تقول: »حتى متى ال 
نرى عداًل نسرُ به... وال نرى لوالة الحق أعوانًا/ مستمسكين بحق 
قائمين به... إذا تلون أهل الجور ألوانًا/ يا للرجال لداء ال دواء له... 

وقائد ذي عمى يقتاد عميانًا«.
التي أثرى  لنا، اآلن، من معاني مثل هذه األبيات  ولعله يتضح 
بها لوحاته، التي نعاني منها حتى يومنا هذا، سبب هجرته وغربته. 
ولذلك ال نستغرب أن محاوريه وجدوه »مفكرًا اجتماعيًا أكثر منه 

فنانًا«.
وعلى الرغم من تعدد األسئلة فإن أرميص يرى »أن دور الفنان 
»إن  ويقول:  المجتمع«  قضايا  عن  المسؤولين  دور  عن  يختلف  ال 
مسؤولية الفنان كبيرة وال بد له أن يحمل حضارته ويعبر عنها في 
العرض والتفكير واإليجاز، فأنا أرسم لوحاتي مثلما أكتب مقااًل أو 
وتفكير  بحث  نتيجة  إال  هو  ما  لي  بالنسبة  الرسم  محاضرة.  ألقي 

عميقين«.
ويقول عن التجريد في لوحاته: »فكرة التجريد أصاًل هي فكرة 
تصور  لدينا  يوجد  ال  إذ  واضحة.  فلسفة  حولها  تكونت  إسالمية 
مرسوم عن اهلل سبحانه وتعالى، بل نستطيع أن نعبر عن شعورنا 
الرسم  في  الواقعية  المدرسة  عن  أما  وجل«.  عز  بالخالق  وإيماننا 
فيقول: »إنها وجدت ألنها كانت تعمل عمل المصور الذي يصور 

الشخص أو الحدث أو المكان«.
ويستغرب: »لماذا نقلد األشكال التي ابتدعها اهلل عندما تكون 
الحرف  يكون  أن  اخترت  لقد  عملها.  يمكن  أخرى  إبداعات  هناك 
العربي أحد المحاور الرئيسية في اللوحة ألنه يفوق حدود المكان 

والزمان وليس هناك أكثر تجريدًا من الحرف بشكل عام«.
لوحاته في الشرق والغرب، فهي في المتحف البريطاني بلندن، 
وفي مدينة أكسفورد والمتحف الوطني في ماليزيا، وكذلك معهد 

»سميشسونيان« في واشنطن.
الملك  مطار  مثل  أعماله،  من  بعضًا  عامة  مؤسسات  وتمتلك 
الرياض، والسفارة السعودية في لندن، كذلك الحكومة  خالد في 
من  جزء  أعماله  أن  كما  للبترول.  موبيل  وشركة  البريطانية 
ولي  تشارلز  األمير  منهم  األمراء،  بعض  لدى  الخاصة  الممتلكات 

عهد بريطانيا.

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

عكست أعمال الفنانين في معرض »ساحات غير مرئية« بدار 
الفنون للثقافة، مالمح لمواطن غازلتها الشمس وداعبتها 
الظالل لكنها بقيت بعيدة عن العدسة، في انتظار من يقذفها 
في دائرة الرؤية.

المعرض الذي أقيم، السبت، شمل أعماال فوتوغرافية ليبية 
وإيطالية من تنظيم الفنانة هبة شالبي، ضم 34 مصورا من 
الجنسين، منحوا خالله للجمهور تذكرة سفر إلى الساحات 
والميادين في البلدين وتبيان معالمها من زوايا عدة، إضافة 
إلى فضاءات أخرى لم يسلط عليها الضوء، منها 21 ساحة 
وميدان وفراغ عمراني من الشمال والجنوب تحكيها أعمال ليبية 
ببصمة 13 فنانا وفنانة.

 

فيلم  نجاح  ريليشنز«  »إكزبيتر  أرقام شركة  كشفت 
في  سوبر-بيتس«  أوف  ليغ  سي  »دي  التحريك 
الشمالية،  أميركا  في  التذاكر  شباك  إرادات  تصدر 
من  كبار،  نجوم  أعار  الذي  الفيلم  يتتبع  حيث 
أصواتهم  هارت،  وكيفين  جونسون  دواين  أمثال 
»سوبرمان«،  كلب  كريبتو  مغامرات  لشخصياته 
كالب  بمساعدة  خارقين  أبطال  لنجدة  يهب  الذي 

23 مليون دوالر. أخرى، حاصدا 
فيما حل ثانيا فيلم »نوب« الذي تتمازج فيه عناصر 
ويسترن،  أجواء  في  العلمي  والخيال  الرعب  أفالم 
بدء  منذ  مليونا   80( دوالر  مليون   18.5 حاصدا 
عرضه(، والذي يروي قصة عائلة سوداء تكافح من 
بكاليفورنيا،  خيول  مزرعة  في  نفقاتها  تغطية  أجل 
بيل  جوردان  والمخرج  الكاتب  أعمال  أحدث  وهو 
 2017 العام  أوت«  »غت  األول  فيلمه  حاز  الذي 

إيجابية. تقييمات 
ثاندر«،  أند  الف  »ثور:  تراجع  الثالثة  المرتبة  وإلى 
»ثور«  الشهير  الخارق  البطل  سلسلة  أجزاء  رابع 
إنتاج  من  هيمسوورث  كريس  دوره  يؤدي  الذي 
 300( دوالر  مليون   13 عائداته  وبلغت  »ديزني«. 

المجموع(. في  مليون 
رايز  ذي  »مينيينز:  فاحتلها  الرابعة  المرتبة  أما 
أوف غرو«، أحدث أجزاء سلسلة »ديسبيكابل مي«، 
11 مليون دوالر تقريبا )أكثر  محققا إيرادات بقيمة 

320 مليونا منذ صدوره(. من 
غن:  »توب  نصيب  من  الخامسة  المرتبة  وكانت 
هذا  وحصد  »باراماونت«.  إنتاج  من  مافريك« 
سنة  الصادر  الشهير  للفيلم  تكملة  وهو  العمل، 
في  طيار  بدور  كروز  توم  مجددا  ويصور   1986
مع  دوالر،  ماليين   8 األميركية،  البحرية  سالح 
التذاكر  شباك  في  دوالر  مليون   650 فاق  مجموع 

الشمالية. بأميركا 
6 - »وير ذي كرودادز سينغ« )7.5 ماليين دوالر(

7 - »إلفيس« )5.8 ماليين دوالر(
8 - »ذي بالك فون« )2.5 مليون دوالر(

مليون   2.1( دومينيون«  وورلد:  »جوراسيك   -  9
دوالر(

10 - »فنجنس« )1.8 مليون دوالر(. 

»كريبتو« يتصدر TopTop
1010
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النجمة األميركية 
بيونسيه ستضطر إلى 
إعادة تسجيل أغنية من 
ألبومها الجديد تعرضت 
النتقادات حادة عبر 
الشبكات االجتماعية 
الستخدامها كلمة 
عامية رأى فيها 
أشخاص ذوو 
إعاقة إهانة لهم؛ 
إذ أثارت عبارة 
 )spazz( »سباز«
في أغنية »هيتيد« 
)Heated( بألبوم 
»رينيسنس« 
الذي صدر أخيرا. 
وتعود هذه 
االنتقادات إلى 
كون مصطلح 
»spaz« باللغة 
اإلنجليزية والمشتق 
من صفة »سباستيك« 
)spastic( يُستخدم أحيانا 
للسخرية من األشخاص 
المصابين بشلل دماغي 
ويمكن أن يكون معناه 
»معتوه« أو »مضطرب« أو 
حتى »أخرق«.

فن x فن
سخرية بيونسيه

لورين،  سلوى  اإلنجليزية  المطربة 
علينا«  البدر  »طلع  أنشودة  طرحت 
بتوزيع جديد، وذلك عبر القناة الرسمية 
من  وهي  »يوتيوب«،  موقع  على  لها 
إسالمي،  تراث   - باسط  معاد  كلمات 
إيهاب  توزيع  بدوي،  حامد  ألحان 
الشبكة  إنتاج  من  عبدالسالم، 
الكندية )ICTV(، وصورت األغنية 
ومرت  أخيرا،  كليب  كفيديو 
التساؤالت  من  برحلة  لورين 
وبدأت  اإلسالم  اعتنقت  حتى 
رحلتها  عن  مواضيع  كتابة  في 
اإلنسانية،  والقيم  البحث  في 
في  بكالوريوس  على  حصلت 
واشتهرت  الجاز،  موسيقى 
وعرفت  البيانو،  على  بالعزف 

بعشقها لموسيقى البوب.

لورين تنشد »طلع البدر علينا« بعد 13 عاما من 
الغياب، يعود النجم 

العربي والفنان 
العراقي كاظم 

الساهر للوقوف أمام 
الجمهور المصري 

مرة أخرى، من خالل 
حفل على خشبة 

مسرح »فوكا 
باي«، الخميس، 
وستكون أولى 

الحفالت الغنائية 
التي يشدو فيها 
بأغنيات ألبومه 
الجديد المتوقع 

طرحه خالل 
األيام المقبلة.

عودة كاظم

هل تشارك ليبيا في الدورة املقبلة من مهرجان القاهرة للدراما؟

املوت يغيب اإلعالمي طارق الرويمض
الموت  غيب  القاهرة،  في  كبد  زرع  عملية  بعد 
عن  اإلثنين،  الرويمض،  جمعة  طارق  اإلعالمي 
المرض،  مع  معاناة  بعد  عاما،   57 ناهز  عمر 
التواصل  مواقع  على  صفحات  نقلت  ما  حسب 

االجتماعي.
ديسمبر   15 في  كاباو  مدينة  في  الراحل  وُلد 
الفنون واإلعالم،  1965م، وتخرج في كلية  العام 
المتعددة  الوسائط  في  الماجستير  على  وحصل 
مثل  تلفزيونية  محطات  مع  عمل  إيطاليا.  من 
من  وغيرها   ،»AP« ووكالة  و»الحرة«  »الجزيرة« 

اإلخبارية. الوكاالت 

وسمي رئيس مجلس أمناء جائزة سبتيموس منذ 
من  معتمدا  مدربا  عمل  أنه  كما   ،2018 العام 
الليبي  والمعهد  الصحافة،  وتشجيع  دعم  هيئة 

.»DW« أكاديمية لإلعالم، 
وعمل الفقيد أستاذا بجامعة الزيتونة، وتعاون مع 
واإلعالم  الفنون  وكلية  للفنون،  العالي  المعهد 
بكلية  اإلعالم  بجامعة طرابلس، كما عمل بقسم 

الزاوية. اآلداب بجامعة 
لحكومة  الرئاسي  بالمجلس  للعمل  انتدب  كما 
قسم  وُكلِف   ،2016 العام  الوطني  الوفاق 

التواصل واإلعالم. بإدارة  المشاريع 

بالمجلس  تام  بشكل  للعمل  انتقل  والرويمض 
الوسائط  قسم  إدارة  وتولى   2021 في  الرئاسي 

التواصل واإلعالم. بإدارة  المتعددة 
الشخصية  صفحته  على  كتبه  ما  آخر  وكان 
طارق  أنا  هذا  القاهرة،  »هنا  »فيسبوك«:  في 
وادي  مستشفى  أمام  من  أحييكم  الرويمض 
األعزاء،  ألطبائي  سريعة  مراجعة  بعد  النيل، 
المرارية،  القناة  دعامات  بإزالة  األطباء  فيها  قام 
وتنظيف القناة، وزرع دعامة جديدة سيتم إزالتها 

نهائيا بعد ثالثة أشهر«.

فتح نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، 
المقبلة من مهرجان  النسخة  ليبيا في  أمام مشاركة  الباب 
الحدث،  هذا  من  األولى  الدورة  إن  قال  إذ  للدراما؛  القاهرة 
األعمال  على  قاصرة  ستكون  سبتمبر،  في  ستقام  والتي 
فيما ستضم  رمضان،  في  التي عرضت  المصرية، خصوصا 
أو  مغاربية  أو  خليجية  سواء  عربية  أعماال  التالية  الدورة 

وكذلك الشامية.
اليوم«  جاء ذلك خالل مشاركة زكي في برنامج »الحياة 
المذاع على فضائية »الحياة«، اإلثنين، والذي قال: »اخترنا 
هذا العام مسلسالت رمضان فقط ولكن من العام المقبل 
العام،  خالل  تعرض  التي  الدرامية  األعمال  كل  سيضم 
من  مانع  وال  عربية  المقبل  العام  دورة  تكون  أن  ونفكر 
الدراما اإلسبانية وغيرها، وسيسمح بدخول أعمال المنصات 

والبرامج والمسلسالت اإلذاعية، وهناك أفكار كثيرة«.
وينشط صناع الدراما الليبية خصوصا قبل شهر رمضان، 

تنتج  والتي  الجديدة،  األعمال  لعرض  موسما  يعد  الذي 
مالئمة  الفرصة  تكون  إذ  العام؛  من  الفترة  لهذه  خصيصا 

لتجمع األسر أمام شاشات التلفزيون.
أنها  غير  كبيرة،  ركود  فترة  الليبية  الدراما  وشهدت 
انتعشت نسبيا عقب ثورة فبراير، وأنتجت أخيرا مجموعة من 
األعمال المتميزة مثل »زنقة الريح« و»الغسق« و»السرايا« 
في  التمثيلية  المهن  نقابة  وأعلنت  العامرية«.  و»السيرة 
مصر إطالق الدورة األولى من »مهرجان القاهرة للدراما«، 
برئاسة النجم يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان.

عُقد  الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  الفخراني،  وعبر 
إلى  »يهدف  إنه  وقال  بالمهرجان،  سعادته  عن  بالقاهرة، 
إلى  ويسعى  الدرامي،  اإلنتاج  خاصة  الفني،  المجال  إثراء 
تحت  الصناعة ككل،  يخدم  بما  المتميزة  المواهب  تشجيع 
المجاالت  كافة  في  المتخصصين  النقاد  من  نخبة  إشراف 
المتميزين،  الفنانين  وتكريم  الدراما،  بصناعة  المرتبطة 
على  نفسها  إثبات  استطاعت  التي  بالمواهب  واالحتفاء 

الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور«.
إنعام  المخرجة  المهرجان  مسابقة  تحكيم  لجنة  وترأس 

محمد علي، وعضوية السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار 
ممدوح،  محمد  والفنان  السقا،  أحمد  والفنان  داوود،  راجح 
البشالوي،  خيرية  والناقدة  أحمد  محسن  التصوير  ومدير 
أعلن  ما  حسب  صابرين،  والفنانة  محسن،  تامر  والمخرج 
في المؤتمر. من جانبها، قالت إنعام محمد علي إن »إدارة 
المهرجان حرصت على االستعانة بمجموعة متميزة من كبار 
الشخصيات ذات الصلة بمجال الدراما، من نجوم ومخرجين 
الخاصة  المسابقة  تحكيم  لجنة  في  لالشتراك  ونقاد 
فرصة  الرئيسية  المسابقة  وتمنح  األعمال«.  أفضل  باختيار 
إنتاج  الدورة، ألي مسلسل مصري من  المشاركة، في هذه 
الممثلين من  أو  أحداثه في مصر،  أو تدور  شركة مصرية، 

المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية.
وضمت فئات المسابقة: أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل 
ممثلة،  وأفضل  ممثل،  وأفضل  مخرج،  وأفضل  كوميدي، 
وأفضل  ثان،  دور  ممثلة  وأفضل  ثان،  دور  ممثل  وأفضل 
ممثل صاعد، وأفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل 
تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل 

مقدمة.

ألبوم لعازف راحل

يمثل فرصة الستكشاف ميادين ليبيا وإيطاليا

الميادين بين مدن  المعرض يمثل فرصة الستكشاف 
البحر  على  المطلة  العواصم  ميزة  وهي  وليبيا،  إيطاليا 

المتوسط، كما يقول السفير اإليطالي جوزيبي بوتشينو.
المعروضة  األعمال  في  اإليطالية  الساحات  أن  وأضاف 
انتشار  فترة  في  أخذت  كونها  البشري  المظهر  من  تخلو 
فيروس كورونا، فيما تبدو األعمال الليبية مازجة بين فترة 

ما قبل وما بعد الجائحة.
الليبية تقدم  ويرى جوزيبي من جانب آخر أن األعمال 
وواقع  والفلكلورية  والتاريخية  السياحية  للمظاهر  تنوعا 
السياسة االقتصادية لواقع وظروف الناس آنذاك، وتمثل 

شكال من أشكال االستمرار في الحياة.

معالم وتاريخ
مدرسة  إلى  بعدسته  االتجاه  بركة  عمر  الفنان  اختار 
في  والضوء  الظل  مزيج  عن  باحثا  بغدامس،  تيلوان 
الفريد، بحسب  الهندسي  معمارها، وكذا مميزات شكلها 
عنها  قوله  يمكن  وما  للمكان،  رحلته  يصف  وهو  تعبيره 
 1924 الجيش اإليطالي سنة  استعمالها كمخزن لتمويل 
ثم ُأعدت لتكون مدرسة إيطالية في الفترة من 1928الى 
1929، إضافة الستخدامها زمن الوجود الفرنسي )1943-

1951( كمخزن وسكن للقساوسة، كما تعتبر أول مدرسة 
تعليمية للبنات بغدامس.

ربط  إلى  الضوئية  اإلبراقة  هذه  وفق  بركة  ويصل 
القدم  الضاربة في  المعلم بجذوره  أو  بالفن  الحجر  تاريخ 
واستنطاق مكنونها الجمالي كلغة تعرف بحضارة اإلنسان 

وأثره على وجه المستديرة.
القلعة والقصر

بشار شقليلة من مالمسة  الفوتوغرافي  الفنان  تمكن 
موضوع الهوية عبر رحلته الفنية في عديد أعماله، وهي 
العتيق  مسجد  مثل  بالجنوب  الشمال  تربط  التقاطات 
والجامع  كاباو،  قصر  وأيضا  غات،  وقلعة  بغدامس، 
العتيق بأوجلة، وغيرها، إال أن االختيار هنا للمعرض كان 
اللذين  كاباو«  وقصر  غات،  »قلعة  العملين  نصيب  من 

يجسدان ملحمة اإلنسان مع الخوف والجوع.
شهدت  زوارة  بمدينة  قديم  سوق  على  ُأطلق  لقب 
بشر  وأحداث  حياة  على  الثمانية  عقودها  خالل  جدرانه 

وتركوا شيئا من روحهم في ردهاته.
المكان  هذا  ساحة  إلينا  القاجيجي  العارف  الفنان  نقل 
المدخل،  قوس  من  تبدأ  طولية  لقطة  عبر  للمعرض 
في  األخد  مع  المقابل،  الطرف  في  القوس  عند  وتنتهي 
كامل  على  تطل  أخرى  أقواس  من  الفناء  مالمح  االعتبار 

استطالة الساحة.
السوق  للوحة  إضافة  مشاركته  عن  القاجيجي  وتحدث 
العتيق،  صبراتة  مسجد  عن  األولى  بلوحتين  القديم، 
آثار منطقة الشقارنة بمدينة  والثانية تسلط الضوء على 
أن  لالنتباه  والالفت  والبيوت.  الزيتون  مثل معاصر  يفرن 
المنطقة رغم قدمها فهي آهلة بالسكان ويسعى األهالي 

إلى المحافظة على طرازها المعماري وطابعها التراثي.
المعروفة  غير  معالمنا  توثيق  القاجيجي بضرورة  ونوه 
أو المرئية وعدم االكتفاء باآلثار أو الساحات الموثقة سلفا، 

إلى  المجهولة  األماكن  عديد  نقل  في  جهد  بذل  ينبغي 
بقعة الضوء، مثل القلعة األلمانية بطبرق وغيرها.

إنها  بقوله  مشاركته  عن  الهتكي  أحمد  الفنان  علق 
وتجربة  استفادة  يمثل  الذي  اآلخرين  نتاج  على  إطاللة 
في  الشمس  بصمات  رؤية  فرصة  أيضا  وتمنحه  مضافة، 
األفكار  معرفة  إلى  إضافة  يشاهدها،  لم  وأماكن  بلدان 
في  المصورين  ومهارات  وقدرات  األعمال،  تطرحها  التي 

تناولها.
مداخل  إحدى  توثق  التي  بلوحته  معرفا  واستطرد 
المدينة القديمة، حيث يلتقي مبنى السرايا وبرج الساعة، 
واستطاع توظيف السحب، لرصد انعكاساتها الرائعة على 
للمدينة  الزمن  روح  بين  يمزج  ذلك  الماء، وهو من  وجه 

وتقنيات الفوتوغراف.

لحظة الميالد
عين  السنوسي  معبد  ريان  الشابة  الفنانة  وضعت 
لمدينتها  الحياة  أكسير  الفرس«  »عين  على  عدستها 
غدامس، في محاولة فوتوغرافية لتقديم وجبة تاريخية عن 
زمن والدة المدينة حيث تجري جداول الماء في نظام ريها 
احتضانها  حتى  التراتبية  القنوات  مسار  مقتفية  المتقن 

لمرقدها بين الشجر ومعاول الفالحين وغنائهم.
عرفت هندسة الري بحسب وصف ريان لها بالقادوس، 
وهو نمط يحسب لكل مزارع حصته من الماء بشكل دوري 
المزارع، ومنح األشجار  إلى جميع  وعادل، لضمان وصوله 

فرصة متساوية من سحر اإلكسير.
جوزيبي بوتشينو ، يمين ، مع محرر »الوسط«

بشار شقليلة ريان مبعد السنوسى أحمد الهتكيعمر بركة

جوزيبي بوتشينو: األعمال الليبية تمثل واحدا من أشكال االستمرار في الحياة

 القاهرة - الوسط

من مسلسل السيرة العامرية

طارق الرويمض

الشركة المنتجة ألعمال إسبيورن سفينسون أعلنت إصدار ألبوم منفرد لم 
يُطرح سابقا لعازف البيانو السويدي الشهير، بعد 14 عاما من وفاته، ويحمل 
األلبوم، الذي يصدر في نوفمبر، عنوان ».HOME.S«، في إشارة إلى األحرف 
األولى من اسم عازف البيانو، ويتألف من تسع مقطوعات غير منشورة سابقا، 
فرقة  مؤسس  سفنسون،  إسبيورن  ألعمال  سيصدر  منفرد  تسجيل  أول  وهو 

»E.S.T« الثالثية.

هربة الجبالي

رسالة ميسا

سهرات  من  جديدة  سهرة  في  قدم  الجبالي  عزيز  التونسي  الممثل 
المونودراما  عرض  السبت،  الدولي«،  »الحمامات  لمهرجان   56 الدورة 
المسرحي »هربة«، حيث راوح فيه الجبالي بين الظاهر الهزلي والباطن 
بروح  المجتمعي  الواقع  وحي  ثماني شخصيات من  تقمص  عبر  المؤلم 
واالختيارات  الجسدي  التعبير  مستوى  على  الركحي  والتطويع  الدعابة 
لسلوكيات  نقد الذع  عبر طيات  والكوميدية  العميقة  والكتابة  الضوئية 

شخصيات من صميم الواقع والتعامل اإلنساني اليومي.

تخطت  تي«  »تي  الجديدة  قرعة،  ميسا  اللبنانية  المطربة  أغنية 
الفيديوهات  المليونين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع  حاجز 
»يوتيوب«، وهي تجسد رسالة أمل لكل امرأة تعاني من أحكام المجتمع 
المسبقة على مظهرها وجمالها بمقاييس خاطئة، وتعطي رسالة تفاؤل 
من منظور أن كل بنت جميلة بطريقتها، والجمال جمال الروح والفكر 
العبارة  من  فكرتها  األغنية  وتستلهم  الخارجي،  المظهر  فقط  وليس 

التقليدية »تي تي ال رحتي وال جيتي«.



الليبي  الدوري  ببطولة  الحمادي  أسامة  الوطني  المدرب  توج 
»األهلي  فريق  حساب  على  التوالي،  على  الثاني  للموسم  القدم  لكرة 
بلقب  يظفر  محلي،  مدرب  كخامس  اسمه  ويدون  ليسجل  طرابلس«، 
أول  الزنتوتي  علي  الوطني  المدرب  وكان  »االتحاد«.  مع  الموسم 
مدرب محلي توج مع فريق »االتحاد« بلقب بطولة الدوري الليبي 

في ثالثة مواسم خالل فترة الستينات، منها موسمان متتاليان. 
والراحل محمد الخمسي الذي توج باللقب في أربعة مواسم 

منها موسمان متتاليان، وسعيد الشوشان، الذي ظفر 
المدرب  توج  فيما  موسمين،  في  باللقب 

في  باللقب  المريمي  عمر  الوطني 
مناسبة واحدة.
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فيفي
املرمىاملرمى

أكد رئيس االتحاد الليبي للرماية عادل قريش، أن االتحاد جلب معدات 
وتجهيزات حديثة ذات تقنية عالية، استعدادًا لبطولة أفريقيا، التي كان 
مقررًا أن تقام في ليبيا، وتم سحبها منها وُأعطيت لتونس بسبب عدم 

وجود الدعم الحكومي الستضافة ليبيا لهذا الحدث األفريقي. وقال قريش، 
لـ»الوسط«: »قدمنا ميزانية االستضافة لوزارة الرياضة ولكن 

لألسف لم تستجب لنا، مما دعا االتحاد األفريقي للرماية 
لسحب البطولة من ليبيا«

طالب أحمد اليزيدي مدير االتحادات الرياضية السابق، وزارة الرياضة بتحريك ◆◆
موضوع قانون عام الرياضة الذي توقف منذ أشهر رغم إعداد المسوَّدة التى 

تكونت من 200 مادة، وعكفت على إعداده عشرات الشخصيات الرياضية 
لمدة عام من العمل المتواصل. وقال أحمد اليزيدي إنه يجب أن يتحرك 

الموضوع إعالميًا ورياضيًا لمعرفة أسباب إيقافه.. ولماذا االعتراض عليه حتى 
اآلن؟. وكانت عدة مكونات رياضية منها اللجنة األولمبية واتحاد الكرة 

وروابط األندية قد اعترضت على القانون.

3

املدربون املحليون 
أبطال الدوري الليبي

الحدث

زين العابدين بركان

الماضي،  اإلثنين  يوم  بنغازي،  بمدينة  انتهت 
الحديثة  اإلسبانية  القدم  كرة  منهجية  دورة 
التي استمرت على مدى 5 أيام متتالية، وأشرف 
دولي  وخبير  محاضر  المحاضرات  إلقاء  على 
معتمد من إسبانيا، وشهدت مشاركة 29 مدربًا 

من مختلف المدن الليبية.
واشتملت الدورة على جوانب نظرية وعملية 
من  دورة  فيها  تقام  التي  األولى  المرة  وهي 
والوطن  أفريقيا  أوروبا وبقارة  النوع خارج  هذا 
مع  بالتعاون  الدورة  هذه  وُأقيمت  العربي. 
مؤسسة إسبانية معتمدة من االتحاد الكتالوني 

 »third man« بالتعاون مع مؤسسة للتدريب 
أداء  تطوير  الدورة  واستهدفت  الرياضية. 
الالعبين وأهمية التركيز على الجانب الذهني 
المشاكل  عن  البحث  وكذلك  التدريبات،  في 
واألخطاء التي تحدث أثناء المباريات ومعالجتها 
بتصميم تمارين خاص. وشهد الحفل الختامي 
إلقاء عديد الكلمات وتكريم االتحاد العام الليبي 
لكرة القدم واتحاد الكرة الفرعي ببنغازي، وكل 
إنجاح  في  وأسهمت  شاركت  التي  الجهات 
الدورة. وتميز الحفل بحضور عدد كبير من أبرز 
نجوم الكرة الليبية أمثال فوزي العيساوي ومعتز 

بن عامر، وأحمد سعد، وخليفة الماقني.
دولية  شهادات  بتوزيع  الحفل  واختتم 

معتمدة من االتحاد الليبي لكرة القدم.

اختتام دورة منهجية كرة القدم اإلسبانية للمدربني املحليني

● اختتام دورة منهجية كرة القدم اإلسبانية للمدربين المحليين

الوسط - زين العابدين بركان

كان لمدربينا المحليين النصيب األوفر في عدد 
مرات التتويج بلقب بطولة الدوري الليبي لكرة 
األولى،  الكروية  نسخته  انطالقة  منذ  القدم، 
عن  الدفاع  في  الوطني  المدرب  نجح  حيث 
حظوظه، وإثبات جدارته، والتفوق في مناسبات 
المدرب  ونجح  األجنبي.  المدرب  على  عديدة 
شريط  قص  في  بيزان  الحفيظ  عبد  الوطني 
افتتاح البطوالت المحلية، حين قاد فريق األهلي 
طرابلس لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم في 
نسخته األولى في الموسم الرياضي )63 - 64(، 
ليفتح األبواب على مصراعيها أمام المدربين 

المحليين للتتويج باللقب.
بطل  بلقب  الزنتوتي  على  المدرب  وتُوج 
فريق  مع  مواسم  ثالثة  في  الليبي  الدوري 
فترة  خالل  متتاليان  موسمان  منها  االتحاد، 
الستينيات، والمدرب الوطني مفتاح فنة الذي 
قاد التحدي ألول بطولة في الموسم الرياضي 
محمود  الوطني  والمدرب   ،)67  -  66(
الشاوش الذي قاد األهلي طرابلس للتتويج، 
األهلي  مع  توج  الذي  الزقوزي  على  والمدرب 
السبعينيات،  فترة  خالل  باللقب  طرابلس 
والمدرب الوطني محمد الخمسي، الذي حصد 

أربع بطوالت محلية مع االتحاد.
في  باللقب  البهلول  الهاشمى  وتُوج 
والمدرب  األهلي طرابلس،  ثالثة مواسم مع 
الوطني فرحات سالم الذي قاد فريق المدينة 
يوسف صدقي  والمدرب  التتويج،  منصة  إلى 
باللقب، وسعيد  تتويج  النصر ألول  قاد  الذي 
تتويجا  المحليين  المدربين  أكثر  الشوشان، 
فرق  ثالثة  مع  مناسبات  خمس  في  باللقب 
محلية مختلفة، وهي االتحاد والشط والمحلة، 
وعبد الجليل الحشاني، الذي حصد مع األهلي 
قاد  الذي  صويد  بن  وأحمد  اللقب،  بنغازي 

التحدي آلخر تتويج له العام 97.
مع  باللقب  أربيش  الحفيظ  عبد  وتُوج 
أسهم  الذي  المريمي  وعمر  المدينة،  فريق 
الدوري  ببطولة  االتحاد  فريق  تتويج  في 
النصر  قاد  الذي  العيساوي  وفوزي  الليبي، 
أسامة  الوطني  المدرب  وأخيرا  اللقب،  لنيل 
المحليين  المدربين  آخر  كان  الذي  الحمادي 
إلحراز  االتحاد  قاد  والذي  باللقب،  المتوجين 

اللقب للموسم الثاني تواليا.
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أرقام من الموسم الماضي
في  الماضي  الموسم  خالل  »العميد«  ونجح 
وتعرض  تعادالت،  وسبعة  انتصارا   13 تحقيق 
خالل  مباراة   25 من  مناسبات  أربع  في  للخسارة 
وسداسي  الثانية  بالمجموعة  الموسم،  هذا 
األهلي  نادي  أمام  الفاصلة  والمباراة  التتويج 
طرابلس. وخالل الموسم الطويل الذي حمل رقم 
بينما  هدفا،   30 تسجيل  في  االتحاد  نجح   »47«
مباريات  جميع  في  هدفا   16 شباكه  استقبلت 

الدوري هذا الموسم.

تصريحات الالعبين
فرحتهم  عن  االتحاد  فريق  العبو  وأعرب 

دراء  ناجي  وقال  الدوري،  بلقب  بالتتويج 
مدافع الفريق في تصريحات عقب انتهاء 

التتويج بالكأس: »مرينا طيلة الموسم 
ودخلنا  وصعوبات،  ظروف  بعدة 

على  العزم  عاقدين  السداسي 
للجماهير  وشكرا  اللقب،  تحقيق 
بعد  خصوصا  معانا  وقفت  التي 
واألولمبي  السويحلي  خسارتي 

قبل السداسي«.
الذي  الشادي  ربيع  وقدم 
لالتحاد،  الثاني  الهدف  سجل 
الحمراء،  للجماهير  التهاني 
تواليا،  الثانية  البطولة  على 

قادم  في  أوفر  حظا  وتمنى 
المواعيد لنادي األهلي طرابلس. 

فرحة  زعبية  محمد  أبدى  كما 
»ليبيا  لقناة  تصريحاته  عبر  غامرة 

نادي  االتحاد  أن  مؤكدا  الرياضية«، 
تم  الذي  بالعهد  الوفاء  وتم  بطوالت 
قطعه للجماهير قبل انطالق السداسي.

مدرب  على  زعبية  محمد  أثنى  كما 
الفريق أسامة الحمادي، مؤكدا أنه 

مدرب بطوالت وملك التدريبات، 
لجماهير  شكره  موجها 

يونس  قال  فيما  االتحاد. 
أعضاء  أحد  الشيباني 
للفريق،  الفني  الطاقم 
الدولي  والمدافع 
والعب العميد السابق: 
وهذا  البطولة  »حققنا 
الطبيعي  المكان  هو 
وقال  لالتحاد«. 
أسامة  الفريق  مدرب 
النجاح  إن  الحمادي 

كان للجميع سواء طاقم 
وطبي،  وإداري  فني 

كانوا  الذين  ولالعبين 
في الموعد وليس للحمادي 

أن  مؤكدا  فقط، 
سيبحث  االتحاد 

الثالث  اللقب  عن 
تواليا في الموسم المقبل.

طرابلس - الوسط

في  األولى  الكروية  نسختها  في  القدم  لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  انطالق  منذ 
الموسم الرياضي )63 - 64(، التي توج بها فريق »األهلي طرابلس«، حتى وصل 
إلى النسخة الكروية الحالية التي تحمل الرقم »47«، تعاقبت وتناوبت 10 فرق على 
إحراز اللقب.  ويعد فريق »االتحاد« أكثر الفرق المحلية تتويجًا بلقب بطولة الدوري 
الليبي برصيد 18 بطولة، يليه فريق »األهلي طرابلس« برصيد 12 لقبًا، ثم يأتي 

فريق »األهلي بنغازي« ثالثًا برصيد 4 بطوالت. ويتساوى فريقا »المدينة« 
و»التحدي« في عدد البطوالت برصيد 3 بطوالت لكال الفريقين، ثم يأتي 

فريق »النصر« برصيد بطولتين متساويًا مع فريق »المحلة«، ثم 
يأتي برصيد بطولة واحدة كل من »األولمبي« و»الشط« الذي 

هبط هذا الموسم لدوري الدرجة األدنى، و»الظهرة«، 
منذ مواسم عديدة في دوري  يتواجد  الذي 

الدرجة األدنى.

● لحظة تتويج االتحاد بلقب الدوري

فرق تناوبت على إحراز لقب 
بطولة الدوري الليبي

10

الحمادي.. خامس مدرب محلي 
يتوج مع »االتحاد« بلقب الدوري الليبي

التعاقد  المصري،  »سموحة«  نادي  أعلن 
رسميًا مع الجناح النيجيري جونيور أجاي، 
خالل  السابق،  »النصر«  فريق  العب 
الجارية،  الصيفية  االنتقاالت  فترة 
في  مواسم   3 لمدة  يمتد  تعاقد  في 
صفقة انتقال حر، وذلك بعد اجتيازه 
الكشف الطبي. وقام الالعب بالتوقيع 
األول  للفريق  انضمامه  عقود  على 
الطبي  للكشف  خضع  ثم  بسموحة،  القدم  لكرة 

قبل العودة مجددًا إلى نيجيريا.
على  حسابه  عبر  للنادي،  الرسمي  الحساب  وقال 
»جونيور  »فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل  موقع 
أجاي صاحب الـ26 عامًا خاض تجربة احتراف متميزه 
مع نادي األهلي المصري قبل االنضمام لنادي النصر 
في  ذلك  »يأتي  النادي:  وأوضح  الليبي«.  بالدوري 
وليد  برئاسة  النادي  إدارة  مجلس  سياسة  إطار 
القدم،  لكرة  األول  الفريق  استقرار  دعم  عرفات 
على  والمنافسة  متميزة  نتائج  تقديم  واستمرار 
خالل  المصري  الدوري  ترتيب  جدول  مقدمة 

الموسم المقبل«.
»رحبوا  قائاًل:  بالالعب،  نادي »سموحة«  رحب  كما 
المنضم  النيجيري  الدولي  الجديد،  بالعبنا  معنا 
حديثًا لفريقنا قادمًا من نادي النصر الليبي.. الالعب 
البالغ من العمر 26 عامًا والمحترف المتميز السابق 
بطولة   11 حقق  المصري،  األهلي  النادي  بصفوف 
مختلف  في  هدفًا   41 بواقع  األهلي  مع  مختلفة 
الليبي  النصر  انتقل لصفوف فريق  البطوالت.. كما 
لينتقل  رائعًا،  أداًء  وقدم  معه  تألق  الذي 
بعدها لفريق سموحة في صفقة انتقال حر 

بعقد يمتد لثالث سنوات«.

● أجاي

باللون  طرابلس،  الليبية  العاصمة  اكتست 
القدم  لكرة  األول  الفريق  نجح  بعدما  األحمر، 
بنادي »االتحاد«، في التتويج بلقب الدوري الليبي 
-2021( الرياضي  للموسم  القدم  لكرة  الممتاز 

2022(، للمرة الـ18 في تاريخه. تتويج »العميد« 
في  األغلى  البطولة  من  الـ47  النسخة  بلقب 
األهلي طرابلس  ليبيا، جاء بعد فوزه على نظيره 
الفاصلة  المباراة  )2-1(، في  بثنائية مقابل هدف 
رادس  بملعب  السبت،  بينهما مساء  ُأقيمت  التي 
بالعاصمة التونسية تونس، ليتصدر جدول ترتيب 

الدور السداسي بـ14 نقطة.
في  مبكرا  األول  هدفه  »االتحاد«  وسجل 
المهاجم معاذ عيسى.  الثالثة عن طريق  الدقيقة 
وعزز »االتحاد« النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 
بأسيست  شادي  ربيع  الالعب  طريق  عن   )28(
»األهلي  فريق  وقلص  عيسى.  معاذ  من  رائع 
في  هدف  تسجيل  خالل  من  النتيجة  طرابلس«، 
الدقيقة )68( عن طريق المحترف األردني شرارة، 

لتنتهي المباراة بثنائية مقابل هدف لـ»االتحاد«.
فريق  جانب  من  قويا  األول  الشوط  وبدأ 
عيسى  معاذ  المهاجم  استطاع  حتى  »االتحاد«، 
تسجيل هدف السبق، مع بداية المباراة إثر هجمة 
على  »االتحاد«  فريق  واستحوذ  ومنسقة،  سريعة 
»األهلي  لفريق  واضح  غياب  في  الوسط  منطقة 
طرابلس« في منطقة الوسط. ومن هجمه منسقة 
تسجيل  شادي  ربيع  الوسط  العب  استطاع  أخرى 
فريق  وبدأ  »االتحاد«.  لفريق  الثاني  الهدف 
»األهلي طرابلس« العودة من جديد إلى مجريات 
دفاع  خرق  وحاول  الثاني،  الهدف  بعد  المباراة 
»االتحاد« المحكم وتحصل على فرصتين لينتهي 

الشوط األول بهدفين دون رد لصالح »االتحاد«.
»األهلي  فريق  كان  الثاني  الشوط  وفي 
على  األكثر ضغطا  كان  األفضل، حيث  طرابلس« 
على  وترجم هجماته وتحصل  »االتحاد«،  دفاعات 
عدة فرص، ومن هذه الفرص سجل الالعب محمد 
أبوزريق شرارة هدف »األهلي« الوحيد. كما الحت 
بفوز  المباراة  لتنتهي  لـ»األهلي«  فرص  عدة 
وتتويجه  هدف  مقابل  هدفين  بنتيجة  »االتحاد« 

بكأس بطولة الدوري.

مباراة فاصلة
»األهلي  الليبية  القدم  كرة  قطبا  وكان 
الموسم  انتهاء  رفضا  و»االتحاد«  طرابلس« 
الكروي )2021 - 2022( الماراثوني، الذي يحمل 
الجوالت  في   ،»47« الممتاز  الدوري  رقم مسابقة 
في  تساويا  حيث  التتويج،  لسداسي  المباشرة 
الخامسة  الجولة  انتهاء  بعد  واألهداف،  النقاط 
واألخيرة. لتعلن لجنة تنظيم المسابقات باالتحاد 
لبطل  فاصلة  مباراة  تحديد  القدم،  لكرة  الليبي 

الدوري الليبي الممتاز لهذا الموسم.
الليبي  باالتحاد  العامة  الحكام  لجنة  وكانت 
»األهلي  مباراة  إدارة  كلفت  القدم،  لكرة 
الصربي  الساحة  لحكم  و»االتحاد«،  طرابلس« 
األول  والمساعد  سيموفيتش،  نوفيك  الدولي 
بيتروفيتش، والحكم الثاني جيروفيتش، والحكم 
أوستراسانين  الـ»فار«  وحكم  باسفيك  الرابع 

وحكم الـ»فار« الثاني سيموفيتش.
طرابلس  األهلي  فريق  ودخل 

فتحي  التونس  المدرب  بقيادة 
الجبال، المباراة بتشكيل مكون 
من كل من محمد نشنوش في 

الدفاع محمود عكاشة  المرمى، وفي خط  حراسة 
وفي  معتوق.  وعلي  المنير  ومحمد  التربي  وأحمد 
الفقي.  ومحمد  حسـن  وبدر  عياد  أيوب  الوسط: 
ومحمد  )شرارة(  أبوزريق  محمد  األمامي  والخط 

الترهوني وأنيـس سلتو.
أما تشكيلة االتحاد التي اختارها المدرب أسامة 
الحمادي، فضمت كال من معاذ الالفي في حارسة 
المرمى. وخط الدفاع سند الورفلي وطالل فرحات 
وعبد  شادي  ربيع  الوسط  وفي  إنغوما.  وفريد 
عيسى  معاذ  األمامي  والخط  العباسي.  العاطي 

وأحمد الهرام ونبيل المقني.
الليبي،  الدوري  بلقب  االتحاد  فريق  ويتتويج 
الوصيف،  طرابلس  األهلي  رفقة  مشاركته  ضمن 
المقبل،  الموسم  في  أفريقيا  أبطال  دوري  في 
و»النصر«  »األخضر«  مشاركة  تحددت  بينما 
المركزين  صاحبي  كونهما  »الكونفدرالية«،  في 

الثالث والرابع في جدول الترتيب.
وجائزة  البطل..  يتوج  الرياضة  وزير 

مالية من »شبكة الوسط«
الوطنية،  الوحدة  بحكومة  الرياضة  وزير  وتوج 
القدم  لكرة  األول  الفريق  الجويفي،  عبدالشفيع 

الدوري  لقب  بكأس  »االتحاد«،  بنادي 
الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث حضر 

مراسم االحتفال، وسط حضور رئيس 
لكرة  الليبي  االتحاد 

مجلس  وأعضاء  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم، 
إدارة االتحاد.

كما قدمت شبكة »الوسط«، جائزة مالية لنادي 
الليبي  الدوري  بلقب  تتويجه  لمناسبة  »االتحاد«، 
-2021( الرياضي  للموسم  القدم  لكرة  الممتاز 

»االتحاد«  »الوسط«،  شبكة  ومنحت   .)2022
تتويجه  لمناسبة  دينار،  ألف   150 مبلغ  البطل، 
طرابلس«  »األهلي  فريق  أيضا  ومنحت  باللقب، 

100 ألف كونه وصيف البطولة.
»االتحاد«،  بنادي  اإلعالمي  المركز  واحتفل 
الدوري  بلقب  القدم،  لكرة  األول  فريقه  بتتويج 
موقع  عبر  »االتحاد«،  حساب  ونشر  الليبي، 
لتتويج  صورة  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
هلها  أحنى  زال  ما  »هلها  عليها:  وعلق  فريقه 
18.. بيال تشاو بيال تشاو  وهلها ما زال البطولة 

الجميلة«. أيتها 

طرابلس حمراء
وعمت االحتفاالت من جانب جماهير االتحاد، 

وبقية  طرابلس  مدينة  مناطق  مختلف  في 
بعد  كبيرة  بأعداد  خرجت  حيث  المدن، 

التتويج أخيرا بلقب بطولة الدوري الليبي الممتاز 
»العميد«  جماهير  واستقبلت  المنتهي.  للموسم 
الوطني  المدرب  بقيادة  الفني  والجهاز  الالعبين 
تونس  من  قادمين  المطار  في  الحمادي،  أسامة 
للفريق  المتواصل  دعمها  مؤكدة  كبيرة،  بأعداد 
وللمرة  تواليا  الثانية  للمرة  الدوري  بلقب  المتوج 

الـ 18 في تاريخه الحافل باأللقاب.

الجماهير تستقبل الزعيم
القدم  لكرة  األول  الفريق  بعثة  حظيت  كما 
من  كبير  باستقبال  طرابلس،  األهلي  بنادي 
بالعاصمة  معيتيقة  مطار  أمام  »الزعيم«  عشاق 
انتهاء  بعد  تونس،  من  العودة  عقب  طرابلس، 
الدوري  بلقب  للتويج  السداسي  الدور  منافسات 
الممتاز. وعلى الرغم من إخفاق الفريق في تحقيق 
لقب الدوري في المباراة الفاصلة، بالخسارة أمام 
وفائها  أثبتت  الجماهير  أن  إال  بثنائية،  االتحاد 

لالعبين.

»االتحاد« األكثر تتويجا
في  القياسي  الرقم  »االتحاد«  ويملك 
التتويج ببطوالت كرة القدم الليبية، 
على  بطولة   13 سجله  ففي 
الغربية مواسم  المنطقة  مستوى 
-51 ،51-50 ،50-49 ،49-48(

 ،56-55  ،54-53  ،53-52  ،52
 ،62-61  ،59-58  ،58-57  ،57-56

.63-62
و18 بطولة للدوري الليبي أعوام 1965، 

االتحاد يظفر االتحاد يظفر 
بذهب الدوريبذهب الدوري

واألهلي طرابس والنصر واألخضر يكتفون باملشاركة األفريقية في املوسم الجديد

● قريش
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صالح بلعيد

موعد مناسب ولكن
موعد  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 
الممتاز  القدم  لكرة  الليبي  الدوري  إقامة 
منتصف  في  الجديد،  الرياضي  للموسم 
أكيدة مهمة  المقبل، وهي خطوة  الشهر 
الرسمي  الموعد  األندية  تعرف  كي 

وتساعد بشكل جيد.
الممتاز،  الليبي  الدوري  انتهاء  وبمجرد 
هذا الموسم بفوز فريق االتحاد ببطولته، 
فنيا  مثيرا  سداسيا  دورا  شهد  والذي 
بعدم  مطالبات  جاءت  مستوى،  وفيه 
البالد،  خارج  مستقبال  الدور  هذا  لعب 
لنظام  بالعودة  يطالب  من  وهناك 
يرى  من  وهناك  الواحدة،  المجموعة 
ويمكن  مقنعة،  غير  السداسي  فكرة  أن 
مباراة  مجموعة  كل  من  األول  يلعب  أن 
دوري  إقامة  تعذر  حالة  في  وذلك  فاصلة 

الواحدة. المجموعة 
اتحاد  يعلن  كيف  األهم  السؤال  ولكن 
وهو  قريب  موعد  في  دوري  إقامة  الكرة 
ومنها  جدا؛  صعبة  تحديات  عدة  أمام 
جاهزية المالعب التي تعاني عدة مشاكل 
الفرق  واستعداد  التحتية،  بنيتها  في 
والتعاقدات  بالدوري  للمشاركة  نفسها 

لالعبين والمدربين وقوائم كل نادٍ؟.
تواريخ  هناك  تكون  أن  أتمنى  وكنت 
يتم  حتى  طويلة،  فترة  وقبل  محددة 
اتحاد  أراد  وهل  جيد،  بشكل  االستعداد 
أمام  األندية  وضع  الموعد  بهذا  الكرة 
أن  خاصة  بذلك  ستقبل  وهل  واقع؟،  أمر 
الممتاز  الليبي  الدوري  أن  جرت  العادة 
وأن  متأخر،  بشكل  ينطلق  القدم  لكرة 
شهر  هو  دائما  الدوري  لموعد  الصحيح 
هذا  يتجاوز  أال  ويجب  أكتوبر،  أو  سبتمبر 
وقبل  جيد  في موعد  ينتهي  الموعد حتى 
في  الدوري  ينتهى  أن  والصحيح  الصيف، 
الموسم  هذا  مثل  وليس  مايو،  شهر 
الذي انتهى في آخر شهر يوليو، وفي عز 

الصيف ودرجات حرارة مرتفعة جدا.
المعروفة  للمواعيد  بحاجة  نحن  وكم 
المسابقات  ولكل  الليبية،  للكرة  سلفا 
القدم،  كرة  تطوير  في  يسهم  ذلك  ألن 
برنامجه  يعرف كل مدرب كيف يضع  وأن 
نادٍ  بكل  إدارة  كل  تعرف  وكذلك  الفني، 

برنامجها بشكل واضح.

ثمانية نجوم دوليين سابقين أسماءهم في  دون 
الئحة ولوحة مدربي النخبة ببطولة الدوري الليبي 
األلقاب  طعم  تذوق  في  نجحوا  حين  القدم،  لكرة 
المدرب  وسجل  ومدربين.  كالعبين  والبطوالت 
مدرب  كأول  اسمه  البهلول  الهاشمى  الوطني 
يتوج ببطولة الدوري العبًا ثم مدربًا، حيث أسهم 
بطولة  لنيل  طرابلس«  »األهلي  فريقه  قيادة  في 
الدوري الليبي كالعب في ثالثة مواسم خالل فترة 
السبعينات، ثم نجح في أول تجربة تدريبية له في 
الموسم الرياضي )77 – 78( في قيادة فريقه للقب 
كمدرب، ثم عاد ليقوده كمدرب إلى منصة التتويج 
في مناسبتين في موسم )83 - 84( وموسم )99 

.)2000 -
محمد  الراحل  الوطني  المدرب  وأسهم 
الخمسي، في التتويج مع فريقه »االتحاد« كالعب 
موسم  المملكة  دوري  في  الليبي  الدوري  ببطولة 
)68 - 69( ثم نجح في قيادة الفريق إلى منصات 
في  أولها  كان  مواسم  ثالثة  في  كمدرب  التتويج 
الوطني  المدرب  وسجل   .)86  -  85( الموسم 
مدربي  بين  اسمه  الحشاني  الجليل  عبد  الراحل 

فريقه  مع  التتويج  في  كالعب  أسام  حين  النخبة 
خالل  محلية  بطوالت  بثالث  بنغازي«  »األهلي 
فترة السبعينات، ثم نجح في قيادة فريقه »األهلي 

بنغازي« لمنصة التتويج في الموسم الرياضي )91 
.)92 -

الذي  صويد  بن  أحمد  الوطنى  المدرب  ثم 

نجح في قيادة فريقه »األهلي بنغازي« إلى منصة 
التتويج في ثالثة مواسم خالل مرحلة السبعينات، 
لنيل  كمدرب  »التحدي«  فريق  قيادة  في  نجح  ثم 

الرياضي  الموسم  في  الليبي  الدوري  بطولة  لقب 
في  الممتازة  السوبر  كأس  وكذلك   ،)97  -  96(

نسختها األولى في نفس الموسم.

أربيش  الحفيظ  عبد  الوطني  المدرب  وتواجد 
فريقه  مع  أسهم  حين  النخبة  مدربي  بين 
الدوري  ببطولة  الظفر  في  كالعب  »المدينة« 
 82( الرياضي  الموسم  في  القدم  لكرة  الليبي 
»المدينة«  فريقه  قيادة  في  نجح  ثم   ،)83  -
 2000( الرياضي  الموسم  كمدرب إلحراز بطولة 

.)2001 -
اسمه  المريمي  عمر  الوطني  المدرب  ودون 
ببطولة  كالعب  توج  أن  فبعد  الكبار،  سجل  في 
»األهلي  الليبية  الكرة  قطبي  مع  الليبي  الدوري 
قيادة  في  كمدرب  نجح  و»االتحاد«  طرابلس« 
في  الليبي  الدوري  بطولة  لنيل  »االتحاد«  فريق 
الموسم الرياضي )2007 - 2008( ثم نجم الكرة 
الدوري  ببطولة  المتوج  العيساوي  فوزي  الليبية 
الليبي العبًا ومدربًا، فبعد أن قاد فريقه »النصر« 
في  مرة  الليبي ألول  الدوري  بطولة  لنيل  كالعب 
تاريخه في الموسم الرياضي )86 - 87( نجح في 
في  الثاني  باللقب  للتتويج  كمدرب  فريقه  قيادة 
كان  فيما   .)2018  -  2017( الرياضي  الموسم 
المدربين  آخر  الحمادي  أسامة  الوطني  المدرب 
ثم  العبًا  الليبي  الدوري  بطولة  بلقب  المتوجين 
مدربًا وبطاًل للنسخة األخيرة مع فريقه »االتحاد« 

للموسم الثاني تواليًا.

آخرهم »الحمادي«.. 8 نجوم يتوجون بلقب الدوري الليبي العبني ومدربني

● أسامة الحمادي● الهاشمي البهلول

الوسط - زين العابدين بركان

اتحاد الكرة يزيح الستار عن موعد انطالق الدوري الـ »48« 
رئيس »المسابقات«: النسخة الجديدة ستقام في 15 سبتمبر.. وأفضل أن تكون البطولة من مجموعة واحدة

أزاح مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم، 
الدوري  بطولة  انطالق  موعد  عن  الستار 
رقم  نسختها  في  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي 
 -  2022( الجديد  الرياضي  للموسم   )48(
رقم  قراره  وفق  الكرة  اتحاد  وحدد   .)2023
المقبل،  سبتمبر  منتصف   2022 لسنة   )62(
موعدًا ألولى جوالت مسابقة الدوري الممتاز 
مسابقة  موعد  إعالن  وجاء  القدم.  لكرة 
»االتحاد«  فريق  تتويج  عقب  الليبي  الدوري 
القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  بلقب 
فوزه  بعد  البطولة،  تاريخ  في  الـ18  للمرة 
طرابلس«  »األهلي  التقليدي  غريمه  على 
الفاصلة  المباراة  في  لواحد  هدفين  بنتيجة 
التي ُأقيمت مساء السبت الماضي على معلب 

»رادس« بتونس.
فيه:  جاء  بيانًا  الليبي،  الكرة  اتحاد  ونشر 
لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  »قرار 
تحديد  بشأن   2022 لسنة   )62( رقم  القدم 
موعد بداية مسابقة الدوري الممتاز للموسم 
االطالع  بعد   ..2023  -  2022 الرياضي 
بشأن   ،1962 لسنة   )14( رقم  القانون  على 
وتعديالته.  الليبية  األولمبية  اللجنة  إنشاء 
لكرة  الليبي  لالتحاد  األساسي  النظام  وعلى 
العمومية  الجمعية  قبل  المعتمد من  القدم، 
بتاريخ 2016 - 12 - 24، وعلى كتاب لجنة 
 ،30  -  03  -  2021 في  المؤرخ  االنتخابات 
النتخاب  النهائية  النتيجة  اعتماد  بشأن 
القدم:  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس 
القدم  كرة  للعبة  الدولي  القانون  وعلى 
وتعديالته، وعلى اللوائح المنظمة للعبة كرة 
القدم المعمول بها لدى االتحاد الليبي لكرة 
المتممة لها، وعلى ما أقره  القدم والقرارات 
مجلس إدارة االتحاد في اجتماع الحادي عشر 

المنعقد بتاريخ 2022 - 7 - 15«.
وتابع البيان: »قرر اتحاد الكرة، مادة )1(: 
الممتاز  الدوري  مسابقة  بداية  موعد  يحدد 
تاريخ  من  اعتبارًا  الجديد،  الرياضي  للموسم 
يوم 2022 - 9 - 15.. مادة )2( يعمل بهذا 
الجهات  تاريخ صدوره وعلى كافة  القرار من 

ذات العالقة تنفيذه«.

تصريحات عادل األوجلي
عادل  المسابقات  لجنة  رئيس  وقدم 

الوسط - الصديق قواس:

● عادل األوجلي في اجتماع سابق للجنة المسابقات

واألندية  الجماهير  إلى  التحية  األوجلي 
الكروي  الموسم  بعد  ليبيا،  في  الرياضية 
فريق  بتتويج  انتهى  الذي  الطويل، 

الدوري الممتاز. »االتحاد« بدرع 
إلى  خاصة  تصريحات  في  األوجلي  وقال 
مباريات  اختتام  بعد   »WTV »الوسط  قناة 
بدرع  »االتحاد«  وتتويج  السداسي  الدور 
هناك  كان  كبيرة،  أجواء  »عشنا  الدوري: 
اللعب  فكرة  برفض  البعض  لدى  اتجاه 
وقد  بالفكرة،  رحب  من  وهناك  ليبيا،  خارج 
استفدنا  علينا،  الهجوم  من  الكثير  تحملنا 
مشاكل  وهناك  أخطاء،  دون  وعملنا  الكثير 
وتحملنا  المسابقة،  صاحبت  وعراقيل 
مسؤولون  أنهم  نعتقد  كنا  أشخاص  من 
على  ظهروا  لألسف  لكن  الرياضة،  عن 
اإلعالمي  الضغط  عن  فضاًل  حقيقتهم، 
نشرت  التي  والبيانات  المضحك  المتواصل 

والفتن«. المشاكل  إثارة  بهدف 
لفريق  متحيزًا  كنت  أنا  »لو  وأضاف: 
يوم  في  كنت  الذي  لفريقي  لتحيزت  ما، 

كلجنة  نحن  إدارته،  في  عضوًا  األيام  من 
اآلخرين،  أخطاء  نتحمل  ال  مسابقات 
وتحملنا  المسابقات  لجنة  في  محدد  شغلنا 
لجنة  في  فقط  موظفين   4 مع  المسؤولية 
الكثير ويستحقون  الذين قدموا  المسابقات، 
»الروح  األوجلي:  وأوضح  والتقدير«.  الشكر 
الرياضية حاضرة في جميع المباريات، والدور 
وليس  الجزائر  في  مقررًا  كان  السداسي 
عطلت  األفريقية  المشاركة  لكن  تونس، 
اختتام الدوري وكذلك األندية، ويجب أن ننظر 
إلى الوضع الذي أمامنا، فكل الشكر والتقدير 

للجماهير الرياضية، بعد االختتام الجيد«.

مالمح الموسم الرياضي الجديد
المعلومات  بعض  األوجلي  عادل  وكشف 
وقال:  الجديد،  الرياضي  الموسم  مالمح  عن 
 2023  -  2022 الجديد  الموسم  »ينطلق 
مباريات  تكملة  مع  المقبل،  سبتمبر   15 في 
أن  على  ليبيا،  لكأس  عشر  السادس  الدور 
تكون المرحلة في األول من أكتوبر المقبل«. 
تعديل  يتطلب  الجديد  »الدوري  وأردف: 
الالئحة المنظمة ونظام المسابقة، عبر لجنة 
المسابقات فهي التي تطرح شكل المسابقة، 
أن يكون  وأنا حسب وجهة نظري ومقترحي 
لكن  واحدة،  مجموعة  من  الجديد  الموسم 
ستضع  والتنقل  اإلقامة  مشكلة  حلت  إذا 
الكرة مقترحين  اتحاد  أمام  المسابقات  لجنة 

بخصوص شكل الدوري الموسم المقبل«.

فريقان جديدان في »الممتاز«
 20 مشاركة  الجديد  الموسم  ويشهد 

فريقًا، منها 18 فريقًا شاركت خالل الموسم 
جديدان  وفريقان   ،)2022  -  2021( األخير 
الزاوية«.  و»أساريا  طبرق«  »الصقور  هما 
الموسم  الممتاز  الدوري  يشهد  لم  كما 
ونادي  سرت«  »خليج  نادي  تواجد  المقبل 
الدرجة  دوري  إلى  هبوطهما  بعد  »الشط«، 

األولى.
وسبق وخطف فريقا »الصقور« و»أساريا« 
الممتاز  الليبي  للدوري  التأهل  بطاقتي 
المقبل  الرياضي  الموسم  عن  القدم  لكرة 
)2022 - 2023(، بعد صدارتهما مجموعتي 
وتصدر  الممتاز،  للقسم  الصعود  تصفيات 
فوزه  بعد  األولى،  المجموعة  »الصقور« 
وجاء  لصفر،  هدفين  بنتيجة  »األنوار«  على 
تأهل  بينما  أجدابيا«،  »الوفاق  فريق  ثانيًا 
ثانيًا  وحل  الثانية،  المجموعة  عن  »أساريا« 
»الصقور«  أن  إلى  يشار  »الظهرة«.  نادي 
عامًا،   14 غياب  بعد  األضواء  دوري  إلى  عاد 
على  األولى  للمرة  ضيفًا  يحل  و»أساريا« 

دوري األضواء الممتاز.

الموسم الجديد يشهد ظهور 
فريقين جديدين في الممتاز هما 

»الصقور طبرق« و»أساريا الزاوية«

رغم سوء الطالع الذي رافق مسيرة المدافع الجاد 
سعيد الشوشان، كالعب طوال فترة السبعينات، 
بطولة  مستوى  على  باللقب  يظفر  لم  حيث 
الدوري الليبي لكرة القدم، إال أن هذا الرياضي 
أنصفته  والطموح  المجتهد  والمدرب  الخلوق 
مبكرًا  التدريب  مجال  إلى  تحول  عندما  الكرة 
في  األلقاب  وتذوق طعم  الثمانينات،  أواخر  في 

مواعيد كروية كبيرة.
ونجح سعيد الشوشان في أن يكون في صدارة 
المدربين المحليين الفائزين والمتوجين بالبطولة 
المحلية مع فرقهم، وعلى رأس المدربين الوطنيين 
الذين دخلوا »نادي األبطال«، برصيد 5 بطوالت 
وألقاب حصدها مع 3 فرق مختلفة، وهي »االتحاد« 
في مناسبتين خالل الموسم الرياضي )90 - 91(، 
والموسم الرياضي )2005 - 2006( و»الشط« في 
مناسبة واحدة خالل الموسم الرياضي )95 - 96(، 
وهي البطولة األولى في تاريخ الفريق، و»المحلة« 
 97( موسم  خالل  متتاليين  موسمين  في 
ليواصل   )99  -  98( وموسم   )98  -
احتفاظه وانفراده بالرقم القياسي في 
عدد مرات التتويج باللقب المحلي. 
سعيد  المدرب  بعد  ويأتي 
الشوشان، في ترتيب المدربين 
حصدوا  الذين  الوطنيين 
محمد  المحلية،  البطالت 
الخمسي برصيد 4 بطوالت 
مع  كانت  جميعها  محلية، 
منها  ثالث  »االتحاد«،  فريق 
كانت خالل مواسم الثمانينات 
يليه  متتاليان،  بطولتان  منها 
الزنتوتي  علي  الوطني  المدرب 
برصيد 3 بطوالت حصدها مع فريق 

»االتحاد« خالل فترة الستينات.

الشوشان لم يتوج 
.. وأنصفته الكرة 

ً
العبا

 في 5 مناسبات
ً
مدربا

»األولمبية الليبية« تغتال أحالم بطلة ألعاب القوى 
الليبية رتاج السائح قبل دورة »التضامن اإلسالمي«

أصدرت اللجنة األولمبية الليبية، قرارًا في السادس 
في  الليبية  المشاركة  بشأن  الماضي،  يوليو  من 
في  لها  المقرر  اإلسالمي«،  »التضامن  ألعاب  دورة 
أغسطس   9 من  الفترة  خالل  التركية  قونيا  مدينة 
اللجنة  وقالت  الشهر نفسه.  الـ18 من  الجاري حتى 
األولمبية في بيان لها: »في الوقت الذي يعرب فيه 
استيائه  عن  الليبية  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس 
من النتائج السلبية في دورة ألعاب البحر المتوسط 
والتحضير  االستعداد  فارق  أظهرت  التي  األخيرة، 
وبينت فارق االهتمام الحكومي بالرياضة، وجسدت 

الرياضيين  ومعاناة  الرياضية،  االتحادات  معاناة 
واالهتمام  بالدعم  يحظوا  لم  الذين  الليبيين، 
بسبب  والمعسكرات  االستعداد  من  وحرموا 
التي  اإلدارية  واإلجراءات  المالي  الدعم  توقف 
وعرقلت  الليبية،  األولمبية  اللجنة  عمل  قيدت 
في  وتسببت  الرياضية  االتحادات  جهود 
مناخًا  وخلقت  والمسابقات،  األنشطة  تعثر 

المواهب  وصقل  لتأهيل  مناسب  غير 
المنافسة  عن  بعيدة  وجعلها  الليبية 

الدولية«.
فإن  »وعليه  البيان:  وأضاف 
مجلس إدارة اللجنة األولمبية 
في  النظر  إعادة  قرر  الليبية 
دورة  في  الليبية  المشاركة 
اإلسالمي  التضامن  ألعاب 
التركية  قونيا  بمدينة 
لتكون  أغسطس،  في 
المشاركة رمزية ومنتخب 
فقط  الحديدية  الكرة 
برونزية  على  المتحصل 
المتوسط«.  ألعاب 

مطالباته  الليبية  األولمبية  إدارة  مجلس  وناشد 
تهيئة  بضرورة  الليبية  للحكومة  ومناشداته 
ومساعدة  الرياضية  االتحادات  لكافة  الظروف 
وأن  تواجههم،  التي  المشاكل  الرياضيين وحلحلة 
جهود  فيه  تتظافر  وطنيًا  مشروعًا  الرياضة  تكون 
حضور  لنا  يكون  حتى  مؤسساتها  بكامل  الدولة 

دولي فاعل ومؤثر«.
في  الجدل  أثار  الليبية،  األولمبية  اللجنة  قرار 
البعض،  تساءل  بعدما  الليبي،  الرياضي  الوسط 
ألعاب  والعبة  الليبية،  البطلة  استبعاد  سبب  عن 
وأفريقيا  العرب  بطلة  السائح،  رتاج  الليبية  القوى 
والبحر المتوسط في لعبة رمي المطرقة 
ألعاب »التضامن  والقرص، في دورة 
اإلسالمي«، بعدما توجت في الـ17 
 ،2021 الماضي  العام  يونيو  من 
بالبطولة  القرص  رمي  بذهبية 
الـ22،  القوى  أللعاب  العربية 

مسجلة 50.36 متر.
العام  يونيو  من  الـ20  وفي 
البطلة  أضافت  أيضًا،  الماضي 
الليبية رتاج، قالدة جديدة 
بتتويجها  لليبيا 
دفع  ببرونزية 
بمسافة  الجلة 
متر   11.59
البطولة  في 

بذهبية  التتويج  لرتاج  سبق  بعدما  أيضًا،  العربية 
القرص في البطولة العربية األخيرة التي ُأقيمت في 

تونس.
أن  الليبي،  الرياضي  الوسط  في  البعض  واعتبر 
المقبلة  البطولة  من  السائح،  رتاج  البطلة  استبعاد 
في تركيا، على يد اللجنة األولمبية الليبية، هو اغتيال 
خاصة  الليبية،  القوى  ألعاب  في  وطموحها،  لحلمها 

أنها كانت تستعد للمشاركة في البطولة بكل قوة.
وقالت السائح في تصريح إلى »الوسط« في لقاء 
سابق، إنها عادت للتدريبات وتستعد لالستحقاقات 
اإلسالمية  البطولة  بينها  التي من  المقبلة،  القارية 
أميركا  العالم في  التركية وبطولة  قونيا  في مدينة 
العربية،  األلعاب  ودورة  اإلسالمية  األلعاب  ودورة 
البطوالت.  هذه  في  للمشاركة  الظروف  سمحت  إن 
من  البطوالت  هذه  في  مشاركتها  أن  وأوضحت 
التي  االختصاص،  جهات  قبل  من  مرهونة  عدمها 

ستكشفها الفترة المقبلة.
فيديو  في  أيضًا  غضبها  عن  رتاج  وأعربت 
نشرته عبر حسابها على موقع التواصل االجتماعي 
من  استبعادها  سبب  عن  وتساءلت  »فيسبوك«، 
في  نشارك  لم  »لماذا  وقالت:  المقبلة،  الدورة 
بالميداليات  المشاركة  كانت  إذا  المقبلة؟،  الدورة 
البطولة  في  أشارك  أن  فاألحق  ليبيا،  اسم  ورفع 
يعلم  والكثير  والتكبر،  الغرور  عن  بعيدًا  المقبلة، 
ميدالية«.  أحصد  بطولة  أي  في  أشارك  عندما  أني 
ورئيسها،  األولمبية  اللجنة  »أحترم  رتاج:  وتابعت 
مرة  استبعادي  قرار  في  النظر  بإعادة  وأطالب 
6 أشهر تحت  أخرى.. أنا أتدرب منذ أكثر من 

إشراف والدي«.
على  وتحصلت  المحلية  بطوالت 
العربية  البطولة  في  الذهبية  الميدالية 
القياسي  الرقم  وحطمت   2015 بتونس 
أفريقية  وبطولة  متر   56.53 بتحقيقها  العربي 

وبطولة البحر المتوسط 2016.

الوسط - الصديق قواس

منتخب الناشئين يواجه تونس 
وعمان واليمن في البطولة العربية

الليبي  الوطني  المنتخب  للناشئين،  القدم  لكرة  العرب  بطولة  قرعة  أوقعت 
في  واليمن،  وعمان  تونس  جانب  إلى  الثانية،  المجموعة  في  للناشئين، 
الجزائرية. وذلك بعدما جرت مراسم  التي تستضيفها والية وهران  البطولة 
القرعة في مدينة األمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها في السعودية.

منافساتها  التي ستقام  البطولة  القدم  لكرة  الجزائري  االتحاد  ويستضيف 
8 سبتمبر المقبل. وجاء توزيع المنتخبات  22 أغسطس إلى  خالل الفترة من 
المشاركة على النحو التالي: في المجموعة األولى الجزائر المضيفة إلى جانب 
ليبيا،  تونس،  الثانية:  والمجموعة  والسودان.  اإلمارات  فلسطين،  منتخبات 
موريتانيا.  القمر،  جزر  العراق،  المغرب،  الثالثة:  والمجموعة  واليمن.  عمان 
بطولة  في  ويشارك  ولبنان.  سورية  السعودية،  مصر،  الرابعة:  والمجموعة 
 4 إلى  القدم  لكرة  العربي  االتحاد  قسمها  منتخبًا،   16 للناشئين  العرب 
المغرب،  الجزائر،  مصر،  منتخبات:  األول  المستوى  ضم  حيث  مستويات، 
بينما  عمان،  العراق،  اإلمارات،  السعودية،  الثاني:  المستوى  وشمل  تونس. 
المستوى  في  وحل  ليبيا،  موريتانيا،  فلسطين،  لبنان،  الثالث:  المستوى  ضم 

الرابع: جزر القمر، السودان، اليمن، سورية.
ثالث  عامًا،   17 من  أقل  لمنتخبات  العرب  كأس  بطولة  وتعد 

كأس  بعد   ،2022 في  القدم  لكرة  العربي  االتحاد  بطوالت 
لمنتخبات  العرب  وكأس  للصاالت،  القدم  لكرة  العرب 

السعودية  في  حاليًا  المقامة  عامًا،   20 الشباب تحت 
وتستمر حتى السادس من أغسطس الجاري.

للشباب  الليبي  الوطني  المنتخب  أن  يذكر 
العربية  البطولة  منافسات  ودع  عاما،   20 تحت 
بعد  السعودية،  في  حاليا  المقامة  للشباب 
الخسارة من المنتخب الجزائري بثالثية مقابل 
سجل  الثانية.  الجولة  منافسات  ضمن  هدف، 
محمد  العبه  الليبي  للمنتخب  الوحيد  الهدف 
الجزائري،  المنتخب  ثالثية  سجل  فيما  عادل، 
ولحلو  أعمر،  وأسامة  رحو،  جورس  من  كل 

أخريب.
المجموعة  في  الثانية،  الجولة  انتهاء  وبعد 

العالمة  حقق  الذي  الجزائري  المنتخب  تأهل  الثالثة، 
الكاملة بانتصارين و6 نقاط، بينما ودع البطولة منتخبا 

ليبيا )3 نقاط( ولبنان )دون نقاط(.

الوسط - محمد ترفاس

● الشوشان● رتاج
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مـن سيكون، وأي جنسية سيحمل؟
ماذا سيفعل أفضل مما فعله سابقوه؟

متى تتوفر أسباب نجاح مهمته؟

لماذا تتباين مواقف القوى الكبرى حوله؟
أيــن دور دول الجوار من المرشح المرتقب؟

كيف يضمن الليبيون استقالليته ويحظى بثقتهم؟

»ممثل األمني العام في ليبيا«

++HH55

 كل شيء كل شيء

فتحي عمر الكيخيا
1958 رحل  خالل األسبوع األول من شهر أغسطس سنة 

ليبيا،  سماء  في  سطع  كنجم  الكيخيا،  عمر  فتحي  الدكتور  عنا 
1901 ودرس  ولكنه لم يدم طويال، ولد في بنغازي سنة 
جامعة  في  تخرج  ثم  باإلسكندرية،  مارك(  )سان  كلية  في 

من  القانون  في  الدكتوراه  ونال شهادة  بباريس،  السوربون 
مصر،  في  محاماة  مكتب  وافتتح  القاهرة،  في  استقر  إيطاليا. 

.1938 باشا سنة  ابنة محمود خيري  وتزوج 
إدريس  السيد  األمير  اختاره   1949 برقة سنة  استقالل  بعد 

إعداد  أول رئيس وزارة، وسريعا ما شرع في  السنوسي 
الدولي  القانون  بحجة  مستعينا  الجديدة  للدولة  القوانين 

أحسن  على  المهمة  وُأنجزت  السنهوري،  عبدالرازق  الدكتور 
زال  ما  القوانين  وجه، وفي وقت قياسي، ولعل بعضا من هذه 
لليبيا في  وزير مفوض  أول  اآلن. ثم كلف  المفعول حتى  ساري 

األميركية،  المتحدة  الواليات  في  سفير  وأول  المتحدة،  األمم 
1958، وجاءت طائرة عسكرية  ولكن توفاه اهلل في يوم7/8/ 

األميركي  الرئيس  من  مندوب  يصاحبه  بجثمانه  أميركية 
التنظيم. في  غاية  رسمية  جنازة  له  ُأقيمت  وقد  أيزنهاور، 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

قبل حُلول الحِقبة النفطية في ليبيا، وقبل أن تدخل أجهزة التلفزيون 
بيوتنا، وتنقلب حياتنا رأسا على عقب، أي قبل أن تمتلئ بطوننا شبعا بعد 
جوع، وقبل أن نلبس الكتان وننسى ما كان، كنا صغارا وفقراء، مثل جديان 
في مرعى مقفر بال حدود، ال هم لهم سوى الصياح والنطاح. نجوب، طوال 
عُراةٍ:  الفصول، حفاة، شبه  المدينة، في كل  أزقة وشوارع  األسبوع،  أيام 
نرتدي قمصان »زافيرا« طويلة حتى الركبة، بألوان مثل مفارش المناضد، 
وبصدور »مهلوعة« لعدم وجود أزرار، وسراويل زرقاء اللون بالية، ورؤوس 
عارية. لكننا في صباحات أيام الجمع، نصاب بحالة استثنائية من االهتمام، 
إحساسا  تملك  وذكية،  وديعة  آدمية  صغيرة  كائنات  إلى  بفعلها  ونتحول 
بالقطط  وال  بالجديان،  مطلقا  لها  عالقة  وال  الموسيقى،  وتتذوق  راقيا، 
الضالة الضامرة، التي كانت تموء جوعا طوال الوقت من حولنا، وال بالفقر 
بل  والنطاح،  والنباح  الصياح  وننسى  معنا،  يعيش  كان  الذي  والبؤس 
في  والسبب  منا.  األسبوعية  اللحظات  تلك  يحاول سرقة  ونمقتُ كل من 
الصغيرة  الجديان  تلك  كانت  الليبية.  باإلذاعة  األطفال  ركن  برنامج  ذلك 
القميئة المتسخة تنتظره بفارغ الصبر. وحين يحين موعده، في صباحات 
بشغف  منصتين  بيوتنا،  في  المذياع  بأجهزة  نلتصق  كنا  الجمع،  أيام 
كريسته  عبداهلل  المرحوم  عادي،  غير  إنساني  باهتمام  نتابع،  وغبطة، 

وهم  البرنامج  في  األطفال  من  وجوقته 
الحكايات  علينا  ويقصون  لنا،  يغنون 
تنسى  ال  التي  األغاني  تلك  من  والنوادر. 
ونولوا  صغار  »إحنا  كلماتها:  تقول  واحده 
كبار ونحمي بلدنا من الغدار«. كانت أغنية 
بلحن مميز ال ينسى،  جميلة بحق وحقيق، 
مثل وشم في الذاكرة. وكنا نحن ال نتوقف 
عن ترديدها بفرح وببراءة. وحين تعاقبت 
وبدأنا  القراءة،  وتعلمنا  كبرنا،  األعــوام، 
لم  وهبوطا،  علوا  الوقت  أمواج  مع  نتقلب 

ترديدها  لكن  الجميلة،  األغنية  تلك  ننس 
اهلل  دنيا  بنا  ضاقت  كان.  كما  والفرح  الغبطة  نفوسنا  في  يثير  يعد  لم 
الواسعة في وطننا، وامتألت ذاكرتنا بأشياء أخرى مؤلمة وباعثة على الهم 
بإيقاع  ويتغير  عام،  بعد  عاما  يكبر،  مثلنا  الوطن  والحزن. وكان  والضيق 
ويتقلب مثل مركب  القلب،  ما يشتهي  اتجاه على عكس  سريع جدا، وفي 
بين أمواج بحار قوية، حتى تهدم ما كان بيننا قائما وممتدا من جسور، 
الهاوية، ولم نعد نتعرف على مالمحه من شدة ما أصابه  بيننا  واتسعت 
من تغيرات. وبدأنا نلحظ عالقة من نوع مريب وغريب تتشكل فيما بيننا. 
وكنا نعرف أن حُبنا له باق في قلوبنا وإن تغير، وأن شوائب كثيرة اعترته 
بمرور الوقت، حتى أننا لم نعد نثق بأنه ظل يحبنا كما كان. وصرنا نشاهد 
المشانق،  حبال  في  تتأرجح  أصحابنا  أجساد  الوطني  التلفاز  شاشات  على 
تاجر.  يا  عينك  وعلى  الجامعات،  ساحات  وفي  الميادين  في  نهارا،  جهارا 
ولم يكن بالمستطاع أن نفعل شيئا. ولم يكن بمقدورنا أن نفي بوعدنا 
كابوسا،  صدورنا  على  جثم  الذي  الغدار  ألن  الغدار،  من  بحمايته  للوطن 
ومثابات  وسجونا  المخبرين  من  عرمرما  وجيشا  أمنية  كتائب  يملك  كان 
لعاب  تسيل  أمواله  خزائن  وكانت  يعارضه.  من  لتعذيب  ثورية مخصصة 
الذين  واللصوص،  والصعاليك  المغامرين  إليه  واستقطبت  الكثيرين، 
يحدوهم  وصوب،  حدب  كل  من  العالم،  مناطق  جميع  من  عليه  توافدوا 
وبخيال  معهم،  كريما  سخيا  وكان  منها.  نصيب  على  االستحواذ  في  أمل 

ولئيما معنا.
بعد أن دار الزمان دورته، وحان الوقت، تالشى الغدار في لحظات، مثل 
زالت  الجمعية ما  القلوب والذاكرة  التي تركها في  الجروح  بخار ماء. لكن 
تنزف. ولم يُعد أطفالنا يغنون في برامج اإلذاعة أو التلفزيون، ومن كبروا 
الذي كان  والكابوس  أصبحوا مجندين في جماعات مسلحة.  قليال،  منهم 
بيننا وبين حُلمنا  بُعدا  المسافة  وازدادتْ  تكاثر سريعا،  لم يتالشَ، بل 

في العيش بحرية وبكرامة في وطن حر وكريم. ولم تنتهِ القصة بعد.

»إحنا صغار 
ونولوا كبار«

»إيبي«، أو الملحفة بالعربية، هي قطعة قماش طولها أربعة أمتار، تلفها 
المرأة حول الجسد بالكامل، لتتحول من مجرد لحاف ساتر للجسد إلى زي 

خاص تتميز به المرأة التباوية، وليصبح من ضمن الفلوكلور الجمالي في 
الثقافة التباوية.

وترتدي المرأة التباوية »إيبي« في كل المناسبات، مع اختالف األلوان 
حسب كل مناسبة،. ففي مناسبات األفراح تكون ألوان »إيبي« زاهية 

وبهيجة، كما أن هذه األلوان أيضا تؤثث حياة النساء صغيرات السن، 
والنساء حديثات الزواج، حيث تتميز »إيبي« العروس باللون األبيض. أما 

»إيبي« ذات اللون الغامق، أو اللون المزدوج فإنها تكون هي المفضلة 
للنساء الكبيرات في السن، إذ تضفي عليهن هذه األلوان الكثير من 

الوقار، بينما في مناسبات األحزان فإن ألوان »إيبي« تتوحد تقريبا؛ ليسود 
اللون الغامق غالب الفئات العمرية. كما توجد عدة مسميات لألقمشة 
التي يؤخذ منها لحاف »إيبي«، فمثال نوع »بوال السويسري« فترتديه 

النساء الصغيرات، ونوع »حزاز« ترتديه النساء كبيرات السن.
وعلى الرغم من كل التطور الذي مر به عالم األزياء، والحياة المدنية 
التي يعيشها أغلب قبائل التبو في ليبيا، إال أن المرأة التباوية ما تزال 

تتمسك بالزي المفضل لديها »إيبي« وترتديه في كل المناسبات 
االجتماعية، بل وتشعر مع ذلك باعتزاز كبير في ارتداء هذا الزي، ألن 

»إيبي« يمثل جزءا هاما من هوية المرأة التباوية على مر العصور.

بعد أن دار الزمان 
دورته تالشى الغدار 
في لحظات مثل بخار 

ماء

كلبة بال طعام 
40 يوما

بعدما أمضت ميلي 40 يوما في 
حاوية فارغة بال أكل وال شرب 

عابرة خالل نصف الفترة المحيط 
األطلسي من إسبانيا إلى بنما، 

باتت الكلبة تعمل في مطار بنما 
الدولي لرصد السلع الغذائية 

المحظورة. بدأت رحلة ميلي في 
منتصف ديسمبر 2021 عندما 

غادرت الحاوية التي كانت الكلبة 
بداخلها الجزيرة الخضراء جنوب 

إسبانيا. وبعد عشرين يوما، 
ُأفرغت الحاوية بمنطقة الموانئ 

بكولون في بنما. واعتُقد أن 
الحاوية قد ُأفرغت بالكامل، 
فوُضعت خارجا تحت أشعة 

الشمس الحارقة وفي أحوال 
جوية سيئة. وبعد عشرين يوما 
فتح العمال الحاوية، فعثروا على 

الكلبة الصغيرة التي تبلغ نحو 
عام واحد، جائعة وتعاني جفافا.

السلحفاة 
الجريحة والقطار
تسبب وجود سلحفاة جريحة على 

إحدى السكك الحديد بإعاقة حركة 
القطار في شرق إنجلترا لساعات 

عدة، اإلثنين، على ما أعلنت شركة 
»غريتر أنغليا« للقطارات.

ونشرت »غريتر أنغليا« تغريدة 
على »تويتر« في منتصف اإلثنين، 

أفادت فيها بأن »حيوانات على 
السكة في هارلينغ رود )شرق( 
تسببت بإغالق الخط وقد يتم 
إلغاء أو تأجيل رحالت القطارات 

التي تمر عبر هذه المحطة«.
وأوضحت راكبة أحد القطارات 

ديان أيكرز عبر »تويتر« أن 
»ثمة سلحفاة عمالقة على خط 

نورويتش ال تزال على قيد الحياة 
لكنها مصابة«، ونشرت صورة 
للسلحفاة بدت فيها آثار الجرح 

واضحة في أعلى قوقعتها.
أما آنا دبنهام التي كانت 

أيضا في قطار عالق فنقلت 
عبر تغريدتها على »تويتر« 

المعلومات القليلة التي كانت 
تذاع ومفادها ما يأتي: »نعتذر 

عن التأخير لمدة 74 دقيقة في 
هذا القطار والعائد إلى وجود 

سلحفاة على السكة«. وأضافت 
»سمعت بوضوح. 

»إيبي« مقياس الجمال عند املرأة التباوية

أقوالهمأقوالهم

»اتفاقية المصالحة والسالم 
بين مصراتة وتاورغاء تحرز تقدما.. 
ونتوقع المزيد خالل الفترة المقبلة«

ممثل برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي المقيم

 مارك أندري فرانش

نيكول كيدمان.. 
حامل في الـ55

»الفترة المقبلة ستشهد تعاونا 
مثمرا بين البلدين ومستعدون 

للتعاون مع ليبيا في مختلف 
المجاالت«

سفير قطر لدى ليبيا 
خالد محمد الدوسري

»نشكر مستشارة األمين العام 
لألمم المتحدة ستيفاني وليامز على 
جهودها لتهيئة األجواء لالنتخابات 

ودعم االستقرار في ليبيا«
المبعوث الخاص سفير الواليات 

المتحدة لدى ليبيا 
ريتشارد نورالند

»الهدوء الذي يسود على األرض 
في ليبيا يشكل خطوة مهمة نحو 
االستقرار، ويمهد الطريق للعملية 

السياسية«

رئيس البرلمان التركي
 مصطفى شنطوب

الشهير  الموسيقي  وزوجها  كيدمان  نيكول  العالمية  النجمة  تخطط 
رغم  ثالث،  طفل  إلنجاب  أوربان،  كيث 
الخامس  الــعــام  ــى  إل وصولها 

والخمسين من عمرها.
أخيرًا  نيكول  واحتفلت 
ـــ16،  ــا الـ ــه ــذكــرى زواج ب
في  صـــــورة  ونـــشـــرت 
حفل  من  »إنستغرام« 
 2006 ــام  ــع ال زفــافــهــا 
بالفستان  تتألق  وهــي 
ــض، وأرفـــقـــت  ــ ــي ــ األب
كتبت  بتعليق  الصورة 
 16 زواج  »ذكــرى  فيه: 
الزفاف  أتــذكــر  سعيد، 
إلى  البارحة.  كان  وكأنه 

األبد«.
كيدمان  ولنيكول 
أوربان طفلتان،  من 
أن  لها  سبق  كما 
النجم  ــت  ــزوج ت
ــروز،  ــ ــ ــوم ك ــ ــ ت
ابنان  ولــديــهــا 

بالتبني.
عالقة  ومرت 
نيكول كيدمان 
ــان  أورب وكيث 
قبل  ــة  ــأزمـ بـ
ــوام،  أعـ ستة 
كثرت  حــيــن 
ــات  ــ ــاع ــ اإلش
ــا  ــمـ ــهـ ــأنـ بـ

انفصال.
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